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Πρόλογος

῾ Ἅγιος Κωνσταντῖνος, ὁ Μέγας, εἶναι ὁ πρῶτος Χριστιανὸς αὐτο4
κράτορας, ὁ ἱδρυτὴς τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας, ὁ θεµελιωτὴς τῆς
᾽Ορθοδοξίας, ἡ πόλις «ἐπάνω ὄρους κειµένη»1, ἡ ὁποία εἶναι ὁρατὴ
ἀπὸ ὅλα τὰ σηµεῖα τοῦ ὁρίζοντος καὶ ἡ ὁποία, ὅµως, δέχεται εὔκολα

καὶ τὰ βέλη τῶν πολεµίων. Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος εἶναι ὁ ἑλληνόψυχος
Ἅγιος, ὅπως τὸν ἀποκαλεῖ ὁ Ἄγγελος Σακκέτος, ὁ ὁποῖος καὶ συνεχίζει ὅτι
καὶ µόνον τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ νίκη του ἐπὶ τοῦ Μαξεντίου τὸ 312 θεωρήθηκε νί4
κη τῶν Ἑλλήνων Χριστιανῶν ἐναντίον τῶν Ρωµαίων εἰδωλολατρῶν, ἀλλὰ
καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι καθιέρωσε τὸ Χριστιανισµὸ ὡς ἐπίσηµη θρησκεία τῆς Νέ4
ας Ρώµης, δηλαδὴ τῆς Κωνσταντινουπόλεως, µᾶς ἀρκεῖ, γιὰ νὰ τὸν ἔχουµε
ὅλοι οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ στὴν ψυχὴ καὶ στὴν καρδιά µας!

Σηµεῖο ἀντιλεγόµενο2 χαρακτήρισε τὸν Ἰησοῦ κατὰ τὴν Ὑπαπαντή Του ὁ
πολιὸς πρεσβύτης καὶ προφήτης Συµεών προβλέποντας ὅτι γι’ Αὐτὸν θὰ γρα4
φοῦν καὶ θὰ ἀκουστοῦν πολλά, ἄλλα ἐναντίον Του καὶ ἄλλα ὑπέρ Του. Στὸ πέ4
ρασµα τῶν αἰώνων ὑπῆρξαν πολλοὶ ποὺ ἔγιναν «σηµεῖα ἀντιλεγόµενα», εἰδι4
κότερα, πρόσωπα ποὺ σηµάδεψαν θετικὰ ἢ ἀρνητικὰ τὴν Παγκόσµια Ἱστο4
ρία, ἀφοῦ αὐτὴ γράφεται, δυστυχῶς, σχεδὸν πάντοτε µὲ ὑποκειµενικὰ κριτήρια.

Ἕνα τέτοιο «σηµεῖο ἀντιλεγόµενο» ὑπῆρξε καὶ ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος, ὁ

1. Ματθ. ε΄ 14
2. Λουκ. β´ 34.
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Ἅγιος Ἰσαπόστολος (274 – 337). Τόνοι µελανιοῦ ἔχουν χυθεῖ σχετικὰ µὲ τὸ
πρόσωπό του, ἐπειδὴ ἴσως ὑπήρξε ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ πετυχηµένα πρόσωπα τῆς
Παγκόσµιας Ἱστορίας, ἀφοῦ κατάφερε νὰ ἀναστήσει µιὰ παραπαίουσα Ρωµαeκὴ
Αὐτοκρατορία, µέρος τῆς ὁποίας, γνωστὸ σήµερα ὡς Βυζάντιο, κατάφερε νὰ
ἐπιβιώσει γιὰ πάνω ἀπὸ χίλια χρόνια.

Ἡ µεγάλη του βέβαια προσφορά, ἡ ὁποία δέχεται καὶ τὴ σκληρότερη κριτι4
κή, ἦταν ὅτι ἀντιλήφθηκε τὸ µεγαλεῖο τοῦ Χριστιανισµοῦ, γιὰ τὸν ὁποῖο πί4
στεψε πὼς µπορεῖ νὰ διαδραµατίσει µέγιστο ρόλο στὴν ἀνθρώπινη Ἱστορία.
Καὶ τὸ ἀποτέλεσµα τὸν δικαίωσε, ἀφοῦ ὁ Χριστιανισµὸς µαζὶ µὲ τὸν Ἑλληνι4
σµό, τὸν Ἀνθρωπισµό, τὴν Ἀναγέννηση, τὴ Γαλλικὴ Ἐπανάσταση καὶ τὶς
ἄλλες κατακτήσεις τοῦ ἀνθρώπινου πνεύµατος, δηµιούργησαν τὸ σύγχρονο πο4
λιτισµὸ τοῦ λεγόµενου ∆υτικοῦ κόσµου3.

Ὅσοι ἀσχολήθηκαν µὲ τὸ Μέγα Κωνσταντῖνο, βασίσθηκαν στὰ ἔργα εἴτε
Χριστιανῶν συγγραφέων εἴτε Ἐθνικῶν (Εἰδωλολατρῶν) συγγραφέων. Ἄρα,
ὁποιαδήποτε κριτικὴ τοῦ ἔγινε δὲν ἦταν ἄµοιρη τῆς κοσµοθεωρίας καὶ τῆς ἰδε4
ολογίας τοῦ ἀντίστοιχου συγγραφέα.

Μιὰ καλόπιστη καὶ ἀντικειµενικὴ κριτικὴ γιὰ τὸ Μέγα Κωνσταντῖνο πρέ4
πει νὰ περιλαµβάνει κατὰ τὴ γνώµη µας τὰ ἑξῆς στοιχεῖα:

1. Νὰ µὴν κάνει ἀναχρονισµούς, ἀλλὰ νὰ τὸν τοποθετεῖ στὸ χρονικὸ πλαί4
σιο ποὺ ἔζησε καὶ ἔδρασε, µὲ ὅ,τι συνεπάγεται αὐτό, καὶ νὰ µὴν τὸ συγκρίνει
µὲ τὸ σηµερινὸ γίγνεσθαι.

2. Νὰ µὴν ξεχνάει πὼς δὲν ἦταν ἁπλὸς πολίτης, τοῦ ὁποίου οἱ πράξεις εἶχαν
µηδαµινὴ ἐπίδραση στὸ παγκόσµιο γίγνεσθαι, ἀλλὰ ἦταν αὐτοκράτορας µιᾶς
πολυσύνθετης καὶ πολυπολιτισµικῆς αὐτοκρατορίας, ἡ ὁποία εἶχε µπεῖ σὲ φά4
ση παρακµῆς καὶ οἱ δυναστικοὶ ἐµφύλιοι πόλεµοι ἦταν στὴν ἡµερήσια διάτα4
ξη. Κατὰ συνέπεια, ἔπρεπε νὰ κρατάει τὶς ἰσορροπίες γιὰ τὴ συνοχὴ τῆς αὐτο4
κρατορίας καὶ τὸ καλὸ καὶ τὴν πρόοδο τῶν ὑπηκόων του.

3. Λόγῳ τῆς ὑψηλῆς θέσεως στὴν ὁποία βρισκόταν καὶ ἡ παραµικρὴ πρά4
ξη του δὲν µποροῦσε νὰ περάσει ἀπαρατήρητη, µὲ ἀποτέλεσµα νὰ µεγιστο4
ποιεῖται ἡ σηµασία της.

Ἐπίσης νὰ λαµβάνει ὑπ’ ὄψιν ὅτι ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ πολυσυζητηµένα σηµεῖα
τῆς ζωῆς τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου ἀποτελεῖ ἡ ἀνακήρυξή του σὲ Ἅγιο τῆς
Ἐκκλησίας. Τὸ ἐρώτηµα ποὺ τίθεται εἶναι τὸ ἑξῆς: Πληροῦσε ὁ Κωνσταντῖνος

3. Antiairetikos, blogspot.com. Ἡ Ὀρθόδοξη πίστη χωρὶς ἀκρότητες καὶ φανατισµούς,
15 Μαρτίου 2009.
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τὰ κριτήρια τῆς ἁγιότητος; Τὴν ἀπάντηση σὲ αὐτὸ τὸ ἐρώτηµα τὴν ἀντλοῦµε
ἀπὸ τὸ θεολογικώτατο βιβλίο τοῦ Καθηγητοῦ Χρήστου Γιανναρᾶ «Ἀλήθεια
καὶ Ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας»4, ὅπου γράφει: Ἡ Ἐκκλησία δὲν ἀνακηρύσσει
τοὺς Ἁγίους µὲ µέτρα ἠθικῆς τελειότητας. Στὰ πρόσωπα τῶν Ἁγίων δὲν βλέ4
πει ἡ Ἐκκλησία τὰ κοσµικὰ πρότυπα ἑνὸς ἄψογου ἠθικοῦ βίου, ἀλλὰ βλέπει
τὴν ἐνσάρκωση τῆς ἀλήθειας της, τὴν ἔνσαρκη µαρτυρία τῆς σωτηρίας, τοὺς
πρώτους καρποὺς τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τὶς «ἀπαρχές» τῆς ζωῆς, πρὸς τὴν
ὁποία ὁλόκληρη ἡ Ἐκκλησία ὁδεύει. Ἡ ἀτοµικὴ ἀρετὴ δὲν συνιστᾶ ἁγιότητα,
ἂν δὲν ὑπηρετεῖ τὴ φανέρωση καὶ µαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας. Ἐνῶ ἡ µετάνοια
τοῦ Ληστῆ τὴν τελευταία στιγµὴ τῆς ζωῆς του, χωρὶς καµιὰ ὀρθολογικὴ ἐπα4
νόρθωση τῶν κακουργηµάτων τοῦ βίου του, τὸν ἀναδείχνει Ἅγιο τῆς Ἐκκλη4
σίας µας, ὑπόδειγµα καὶ µέτρο τοῦ «καινοῦ τρόπου τῆς ὑπάρξεως», τῆς ἐρω4
τικῆς ἐπιστρεπτικῆς φορᾶς τοῦ ἀνθρώπου στὸ Θεό, πρῶτο πολίτη τῆς Βασι4
λείας. Μόνο αὐτὴ ἡ σύνδεση τῆς ἁγιότητας µὲ τὴν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας, καὶ
ὄχι µὲ τὴν ἀτοµικὴ ἀρετή, µπορεῖ νὰ µᾶς ὁδηγήσει σὲ µιὰ σωστὴ κατανόηση
τοῦ γεγονότος τῆς ἁγιοποίησης τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ἂν στὰ πρόσω4
πα τῶν Ἀποστόλων εἶδε ἡ Ἐκκλησία τοὺς «θεµελίους» τῆς θείας οἰκοδοµῆς
τῆς «ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ», τοὺς θεµελιωτὲς τῆς φανέρωσης
τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ πάνω στὴ γῆ, στὸ πρόσωπο τοῦ Μεγάλου Κωνσταν4
τίνου εἶδε τὸν Ἰσαπόστολο, τὸ θεµελιωτὴ τῆς ὁρατῆς καθολικότητας καὶ οἰκου4
µενικότητας τῆς Ἐκκλησίας.

Ἕνα εἶναι γεγονός, ὅτι ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος εὐεργέτησε τὸ Χριστιανι4
σµό, εὐεργέτησε τὴν Ὀρθοδοξία καὶ ἀποτελεῖ τὸν Ἅγιο Βασιλιὰ τῶν Ρωµιῶν,
τὸ θεµέλιο καὶ τὸ στήριγµα τῆς πίστεως. Ἡ µνήµη του τιµᾶται σὲ ὅλη τὴ Χρι4
στιανωσύνη µὲ λαµπρότητα καὶ ἰδιαίτερα στὰ Ὀρθόδοξα κράτη. Στὸν Πύργο
τῆς εὐλογηµένης γῆς τῆς Τηλλυρίας µας, στὴν πρωτεύουσά της, ὁ ἰσαπόστο4
λος Ἅγιος µαζὶ µὲ τὴν ἐπίσης ἰσαπόστολο Μητέρα του, τὴν Ἁγία Ἑλένη,
τιµᾶται µὲ µεγάλη κατάνυξη καὶ εὐλάβεια. Εἶναι οἱ δύο αὐτοὶ Ἅγιοι, µητέρα
καὶ γιός, προστάτες καὶ πολιοῦχοι τῆς ἀκριτικῆς αὐτῆς καὶ πολύπαθης Κυ4
πριακῆς µας ἐπαρχίας. Εὑρισκόµενοι στὴν εὐχάριστη θέση µετὰ τὴν ὁλοκλη4
ρωτικὴ ἀνακαίνιση τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Πύργου, τῶν Ἁγίων Κων4
σταντίνου καὶ Ἑλένης, νὰ ἐγκαινιάσουµε αὐτόν, θεωρήσαµε ἐπιβεβληµένη τὴν
ἔκδοση ἑνὸς βιβλίου σχετικοῦ µὲ τὸ βίο τῶν Ἁγίων αὐτῶν καὶ µάλιστα µὲ κρι4

4. Χρήστου Γιανναρᾶ, Ἀλήθεια καὶ Ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, Ἐκδόσεις Γρηγόρη, β΄ἔκδο4
ση 1997.



12

τικὴ προσέγγιση, καθὼς καὶ πλήρη Ἀκολουθία µετὰ Παρακλητικοῦ Κανό4
νος καὶ Χαιρετιστηρίων Οἴκων. Τὸ ὅλον πόνηµα ἀναθέσαµε στὸν πάντοτε πρό4
θυµο νὰ ἀνταποκριθεῖ στὶς ἀπαιτήσεις µας, φίλτατό µας ὑµνογράφο, καθηγη4
τή, Χαράλαµπο Μπούσια. Αὐτὸ παραδίδουµε στὴν ἀγάπη σας πιστεύοντας ὅτι
συµβάλλουµε ἔτσι στὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια γιὰ τὴ µνήµη τῶν µεγάλων αὐτῶν
Ἰσαποστόλων καὶ τὴν κάλυψη τῶν ὑµνολογικῶν ἀναγκῶν τῶν πιστῶν ἀνὰ
τὴν ἑλληνόφωνη Ὀρθοδοξία. Θερµὲς εὐχαριστίες ὀφείλουµε νὰ ἐκφράσουσε στὸν
πονήσαντα τὸ ἔργο αὐτὸ καὶ στὴ σύζυγό του, κυρία Παρέση Τσιρίδου4Μπού4
σια, φιλόλογο, γιὰ τὴν ἐνδελεχὴ φιλολογικὴ ἐπεξεργασία τῶν κειµένων. Ἡ χά4
ρη τοῦ Θεοῦ µας µὲ τὶς πρεσβεῖες τῶν ἐνδόξων Ἁγίων βασιλέων Κωνσταντί4
νου καὶ Ἑλένης, εἴθε νὰ µᾶς κατευθύνει πρὸς ὁδοὺς προόδου, εἰρήνης, εὐηµερίας
καὶ ἀπαλλαγῆς τῆς Κύπρου µας ἀπὸ τὰ ἐχθρικὰ στρατεύµατα κατοχῆς.

Ὁ Μητροπολίτης
Ὁ Κύκκου καὶ Τηλλυρίας Νικηφόρος



Φορητὴ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου
ἀπὸ τὸ Καθολικὸ τῆς Ἱερᾶς Ἁγίας Μονῆς Ἀρείας Ναυπλίου



Τοιχογραφίες Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Πύργου Τηλλυρίας
Ἱστοροῦνται τὰ ὀνόµατα τῶν ἁγιογράφων καὶ τοῦ µοχθοῦντος γιὰ τὸν εὐπρεπισµὸ

τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μητροπολίτου κ.κ. Νικηφόρου.
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Εἰσαγωγικὸ Σημείωμα

῾ πρῶτος τῆς ἀκριτικῆς Τηλλυρίας Μητροπολίτης, ὁ φίλεργος καὶ
ἀκάµατος ὁραµατιστὴς κάθε καλοῦ, ὁ Πανιερώτατος Ἅγιος Κύκκου
καὶ Τηλλυρίας κ. κ. Νικηφόρος, ἀπὸ τὶς πρῶτες ἡµέρες τῆς ἀρχιερα4
τικῆς του διακονίας «ἀναζωσάµενος τὴν ὀσφύν»1, ξεκίνησε τὰ ἔργα

τῆς ἀνακαινίσεως τοῦ Μητροπολιτικοῦ του Ναοῦ καὶ εὐπρεπισµοῦ του κατὰ
τὸν καλύτερο τρόπο. Ὁ Ναὸς αὐτός, κόσµηµα τῆς περιοχῆς, µὲ τὴ σφραγίδα
τοῦ Ἐπισκόπου Νικηφόρου, ἔφθασε ἡ ὥρα νὰ ἐγκαινιασθεῖ ἀπὸ αὐτὸν καὶ νὰ
παραδοθεῖ στὸ λογικὸ τῆς Τηλλυρίας πλήρωµα, γιὰ δηµόσια λατρεία. ∆ὲν µπο4
ροῦσε, ὅµως, νὰ µὴ µεριµνήσει ὁ ἄοκνος αὐτὸς ἐργάτης τῆς ἀρετῆς καὶ γιὰ τὴν
ἔκδοση σχετικοῦ βιβλίου µὲ κριτικὴ ἀναφορὰ στὸ Συναξάρι τῶν δύο αὐτῶν
Ἁγίων, Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, καὶ πλήρη καὶ πανηγυρικὴ Ἀκολουθία
τῆς ἐτήσιας µνήµης τους, συνοδευόµενη ἀπὸ Παρακλητικὸ Κανόνα καὶ Χαι4
ρετιστηρίους Οἴκους.

Στὸ ἀναλυτικὸ Συναξάρι τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης ποὺ κα4
ταγράψαµε σχολιάζοντας τὴ ζωὴ καὶ τὴ δράση τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου
στηριχθήκαµε σὲ ἱστορικὲς πηγὲς καὶ µάλιστα σύγχρονές του. Στὸν πατέρα
τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας, σύγχρονό του Εὐσέβιο, ποὺ συνδεόταν µὲ φιλι4
κοὺς δεσµοὺς µαζί του καὶ γι’ αὐτὸ τὸ λόγο οι πληροφορίες του κρίνονται καὶ
διασταυρώνονται µὲ ἄλλες πηγές. Στὴν περίπτωση ποὺ δὲν διασταυρώνονται
παραµένουν σὰν µαρτυρίες χρήσιµες, ὄχι ὅµως ἱκανὲς νὰ τὶς ἐπικαλεσθεῖ κα4
νείς, γιὰ νὰ στηρίξει τὶς ἀπόψεις του. Ἐπίσης, σὲ ἕνα ἄλλο σύγχρονό του ἱστο4
ρικό, φίλο τοῦ γιοῦ τοῦ Κωνσταντίνου Κρίσπου, στὸ Λακτάντιο, τὸ συγγραφέα

1. Παροιµ. λα΄ 17.
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τῆς µελέτης «Περὶ τοῦ θανάτου τῶν διωκτῶν»2 τοῦ Χριστιανισµοῦ. Τέλος,
στὸν Ἅγιο Γρηγόριο, τὸ Θεολόγο, ποὺ στὰ ἔπη του ἀσχολεῖται µὲ τὶς δύο Ρῶµες,
τὴν Παλαιὰ καὶ τὴ Νέα, δηλαδὴ τὴν Κωνσταντινούπολη. Τὴ δεύτερη θεωρεῖ
σὰν σύνδεσµο µεταξὺ Ἀνατολῆς καῖ ∆ύσεως. Αὐτὲς εἶναι οἱ ἀσφαλέστερες σύγ4
χρονες πηγές.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, µελετήσαµε τὸν ἐθνικὸ καὶ φανατικὸ εἰδωλολά4
τρη ἱστορικό, τὸ Ζώσιµο, ὁ ὁποῖος ἔζησε µεταξὺ τῶν ἐτῶν 425 καὶ 518, δηλαδὴ
ἑνάµιση αἰώνα µετὰ τὸ Μέγα Κωνσταντῖνο, καὶ ὁ ὁποῖος τὸν σχολιάζει ἀρνη4
τικά. Αὐτὸς ἦταν φανατικὸς ὀπαδὸς τῆς ἀρχαίας θρησκείας καὶ ἔγραψε τὴ
«Ἱστορία Νέα» σὲ ἕξη βιβλία, ποὺ φθάνουν µέχρι τὸ 410. Οἱ πηγές του εἶναι πα4
γανιστικὲς καὶ οἱ πληροφορίες του ἀδιασταύρωτες. Οἱ κατακριτὲς τοῦ Μεγά4
λου Κωνσταντίνου χρησιµοποιοῦν, δυστυχῶς, τὰ ἀναπόδεικτα αὐτὰ στοιχεῖα
τοῦ Ζώσιµου. Ἄρα, καὶ ὁ ἐπικριτὴς Εὐσέβιος καὶ ὁ κατακριτὴς Ζώσιµος χρει4
άζονται προσοχή, ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἀποδοχὴ τῶν ἀπόψεών τους. Αὐτὸ ἐπιβάλ4
λεται στὸν ἀµερόληπτο κριτὴ καὶ µάλιστα ὁ Ζώσιµος πολὺ περισότερο χρει4
άζεται νὰ προσεχθεῖ, γιατὶ δὲν εἶναι µόνο ἀπορριπτικὸς τοῦ ἔργου τοῦ Μεγά4
λου Κωνσταντίνου, ἀλλὰ καὶ λιβελλογράφος, ὅπως ἀναφέρει σὲ πρόσφατη µε4
λέτη του καὶ ὁ Καθηγητής, π. Γεώργιος Μεταλληνός3. Ἡ ἐπιστήµη σήµερα
δέχεται, µετὰ ἀπὸ κριτικὴ ἀνάλυση τοῦ ἔργου του, ὅτι ὁ Ζώσιµος δὲν ὑπῆρξε
ἱστορικὸς ἐπιστήµονας. Γράφει πολλὲς φορὲς κάτω ἀπὸ συναισθηµατικὴ φόρ4
τιση καὶ ἠθικολογεῖ µᾶλλον, παρὰ καταγράφει ἱστορία. Ἔτσι, ἀποδίδει στὸν
Κωνσταντῖνο τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν παρακµὴ τῆς εἰδωλολατρίας καὶ τῆς αὐτο4
κρατορίας τῆς Ρώµης, τὴ στιγµὴ ποὺ αὐτὴ ἀποκτᾶ τὴ µεγαλύτερη ἔκταση καὶ
ἑνότητα καὶ αἴγλη, δηλαδὴ γράφει τὰ ἐντελῶς ἀντίθετα ἀπὸ τὴν πραγµατι4
κότητα. Αὐτὲς ὅµως οἱ ἀνακρίβιες δυστυχῶς ἀναπαράγονται καὶ ἀπὸ µεταγε4
νέστερους καὶ µάλιστα συγχρόνους µας νεοπαγανιστὲς καὶ νεοειδωλολάτρες.
Σὲ αὐτὸ τὸ ἀπορριπτικὸ πλαίσιο κινοῦνται ἐπίσης ὁ Βολταῖρος καὶ ὁ Γίββων.
Στὸ ἴδιο ὅµως πλαίσιο κινοῦνται καὶ οἱ διαφωτιστὲς τοῦ 18ου αἰώνα, ποὺ ἀπο4
σιωποῦν τὶς ἀρετὲς καὶ τὴν προσφορὰ τοῦ Κωνσταντίνου στὸ κοινωνικὸ σύνο4
λο. Τὴ λεβεντιὰ του θὰ ἔπρεπε νὰ τὴ θαύµαζαν καὶ οἱ ἀντίπαλοί του, γιατὶ

2. Χειρόγραφο µὲ τίτλο: Lucii Caecilii liber ad Donatum Confessorem De Mortibus
Persecutorum.

3. Π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ὁµότιµος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστηµί4
ου Ἀθηνῶν, Ὁµιλία στὴ ∆ιακίδειο Σχολὴ λαοῦ τῆς Πάτρας, στὶς 23 Μαΐου 2007.
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ἦταν ὁρατὴ ἀπὸ ὅλους. Γι’ αὐτὸ ἀναγκάζεται καὶ ὁ Ζώσιµος πολλὲς φορὲς νὰ
τὴν ὁµολογήσει καὶ νὰ τὴν ἐπαινέσει.

Ἀντίθετα, ὁ µεγάλος ἱστορικός µας Κωνσταντῖνος Παπαρρηγόπουλος τὸν
19ο αἰώνα, ὁ ὁποῖος ἀκολουθεῖ πιστὰ τὶς ἱστορικὲς πηγές, γράφει ὅτι οἱ εἰδω4
λολάτρες τῆς ἐποχῆς του, ὅπως ὁ Ζώσιµος, µίσησαν τὸν Κωνσταντῖνο, ἐπειδὴ
ὑπερµάχησε τῆς πίστεως τοῦ Ναζωραίου καὶ τόνιζαν ὅτι «ἐγκατέλειπε τὸ πά4
τριον δόγµα καὶ ἠσπάσθη τὴν ἀσέβειαν». Ἂν εἶναι δυνατὸν νὰ θεωρεῖται ἀσέ4
βεια ἡ πίστη στὴν Ἐσταυρωµένη Ἀλήθεια καὶ εὐσέβεια ἡ λατρεία τῶν ἀψύχων
καὶ ἀναισθήτων εἰδώλων! Αὐτὸ τὸ συναισθηµατισµὸ βέβαια δὲν τὸν χρησιµο4
ποιεῖ ὁ Παπαρρηγόπουλος.

Τὸ παρὸν βιβλίο µὲ ὅλα τὰ ὑµναγιολογικὰ ἐνδιαφέροντα, τὰ σχετικὰ µὲ τὸν
Ἅγιο Κωνσταντῖνο καὶ τὴν Ἁγία Ἑλένη, σὲ πολυτελὴ ἔκδοση παραδίδουµε
στὸ φιλάγιο ἀναγνωστικὸ πλήρωµα, µὲ τὴν εὐχὴ τοῦ Πανιερωτάτου Ἁγίου
Κύκκου γιὰ φωτισµὸ ὅλων καὶ ἰδιαιτέρως τῆς λογικῆς του ποίµνης, τῆς ποί4
µνης τῆς Τηλλυρίας, γιὰ τὴν ὁποία ἀναλώνει κάθε προσωπική του ἰκµάδα.

Καθηγητής,
∆ρ Χαράλαµπος Μ. Μπούσιας,

Μέγας Ὑµνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας
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Ἰσαποστόλων, Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης,
διὰ Πύργον Τηλλυρίας

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α΄. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Τηλλυρία ἐκτήσατο ὄλβον ἄσυλον
ὑµῶν Ναὸν πανωραῖον

ἄρτι καµάτοις πολλοῖς,
Κωνσταντῖνε καὶ Ἑλένη, ἰσαπόστολοι,
Μητροπολίτου εὐλαβοῦς,
Νικηφόρου τοῦ σεπτοῦ,
τοῦ σήµερον γηθοµένου
αὐτῷ πολλῶν Χριστωνύµων
παρισταµένων ἐγκαινίζοντος.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερµάχῳ.

Τ ὸν σὸν πανίερον Ναόν, ὃν ἐγκαινίζοµεν
ἐν κώµῃ Πύργου Τηλλυρίας, ἰσαπόστολε

Κωνσταντῖνε, Χριστωνύµων ἀνάκτων πρῶτε,
νῦν θαυµάζοντες σὴν χάριν ἐξαιτούµεθα
καὶ δεόµεθά σου πίστει· Πάντας στήριζε
βακτηρίᾳ σου πρεσβειῶν πρὸς τὸν Ὕψιστον.

Μεγαλυνάριον.

Χαίροιτε, προστάται καὶ ἀρωγοὶ
Πύργου Τηλλυρίας,

ἰσαπόστολοι θαυµαστοί,
ἄναξ Κωνσταντῖνε
καὶ ἄνασσα Ἑλένη,
Χριστοῦ Σταυροῦ δυνάµει
πίστιν κρατύναντες.



Ἐσωτερικὸ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης

Πύργου Τηλλυρίας



Λεπτοµέρειες τέµπλου καὶ σολέα τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Πύργου Τηλλυρίας
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Οἱ θεόστεπτοι Ἅγιοι Βασιλεῖς,
Κωνσταντῖνος καὶ Ἑλένη

Ἐγκαθίδρυση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ στὴ γῆ

τὴν καθηµερινή µας διαπροσωπικὴ ἐπικοινωνία µὲ τὸν Παµβασιλέα
Θεὸ ἐκφωνοῦµε τὴν Κυριακὴ προσευχή, αὐτὴ τὴν προσευχὴ ποὺ ὁ
ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος Κύριος µᾶς ὑπέδειξε νὰ ἐκφωνοῦµε1. Σὲ αὐτὴν ἕνα
ἀπὸ τὰ βασικά µας αἰτήµατα εἶναι καὶ τὸ « ἐλθέτω ἡ βασιλεία Σου».
aὍταν ἐπικρατήσει ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ στὴ γῆ µας, τότε ἡ γῆ γίνε3
ται οὐρανὸς καὶ οἱ µεταπτωτικοὶ ἄνθρωποι, οἱ θνητοὶ καὶ ἁµαρτωλοί,

ἐπανέρχονται στὴν προπτωτικὴ δόξα καὶ γίνονται ἰσάγγελοι καὶ ἀθάνατοι. Ἂν
εἴχαµε κατανοήσει πλήρως τὸ αἴτηµα αὐτὸ τοῦ ἐρχοµοῦ τῆς Βασιλείας τοῦ
Θεοῦ στὴ γῆ, θὰ τὸ ἐπιζητούσαµε ὄχι µόνο µὲ τὰ χείλη, ἀλλὰ καὶ µὲ τὴν καρ3
διά µας, ἀφοῦ Βασιλεία Θεοῦ σηµαίνει ἀσφαλή, χαρούµενη καὶ ἀµέριµνη ζωή.
Στὸ κράτος τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ δὲν ὑπάρχει λύπη, δὲν ὑπάρχει πόνος, δὲν
ὑπάρχει µίσος, δὲν ὑπάρχει φόβος, δὲν ὑπάρχει κακότητα, δὲν ὑπάρχει διαβολή,
δὲν ὑπάρχει ἀνεργία, δὲν ὑπάρχει φτώχεια, δὲν ὑπάρχει ἐκδίκηση, ἀλλὰ βασι3
λεύει ἡ χαρά, ἡ πραότητα, ἡ ἰσονοµία καὶ ἡ ἰσοπολιτεία, τὴν ὁποία βέβαια δια3
κηρύσσουν καὶ πολλοὶ λαοπλάνοι, πρὸς ἐπίτευξη ἰδιοτελῶν συµφερόντων, γιατὶ
στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ «τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός»2.

Γι’ αὐτὴ τὴν ἐπικράτηση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ στὴ γῆ µας µόχθησε καὶ
ἀγωνίσθηκε ἀκάµατα ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος, ὁ Ἰσαπόστολος βασιλεύς, ὁ ἡγέ3

1. Ματθ. στ΄ 9313.
2. Κολασ. γ΄ 11.



22

της ποὺ ἐνστερνίσθηκε τὴ Χριστιανικὴ πίστη καὶ ἀλλάζοντας τὴν ἱστορία τὴν
ἐπέβαλε ὡς ἐπίσηµη θρησκεία τοῦ κράτους, τῆς αὐτοκρατορίας, ποὺ ἀπὸ τὸ
Βυζάντιο πέρασε τὸ σωτήριο µήνυµα τοῦ Χριστοῦ σὲ Ἀνατολὴ καὶ ∆ύση, σὲ
Βορρὰ καὶ Νότο, στὸν τετραπέρατο κόσµο. Καὶ ἀγωνίσθηκε γιὰ τὴν ἐπίτευξη
τοῦ στόχου του, µὲ τὴν ἔνθεη παρότρυνση τῆς εὐλογηµένης µητέρας του, τῆς
Ἁγίας Ἑλένης, τῆς ὁποίας ἡ καρδιὰ παλλόταν στοὺς κτύπους τοῦ ὀνόµατος
τοῦ Ἐσταυρωµένου καὶ Ἀναστηµένου Ἰησοῦ. Ὡς ἡγέτης ποὺ ἔσκυβε στὰ προ3
βλήµατα τῆς ἐποχῆς του καὶ νοµοθετοῦσε µὲ τὸν αἰώνιο νόµο τοῦ Θεοῦ, ἄφη3
σε πίσω του µὲ προκλητικὸ τρόπο τοὺς εἰδωλολάτρες νοµικούς, ἀψηφώντας
τὴν ἀριθµητική τους ὑπεροχή, γιὰ νὰ µᾶς διδάξει ὅτι ὀφείλουµε νὰ ὑποστηρί3
ζουµε ἀνεξάρτητα ἀπὸ πρόσκαιρο κόστος τὸ ὑπερύµνητο, τὸ «ὑπὲρ πᾶν ὄνοµα»3

τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καὶ νὰ βαδίζουµε στὸ δρόµο τοῦ λυτρωτικοῦ του ἔργου,
πολὺ περισσότερο, ὅταν ἡ Ἐκκλησία µας διαποµπεύεται καὶ διασύρεται καὶ
βλασφηµεῖται καὶ ὑβρίζεται χυδαιότατα ὁ Χριστός µας, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος
τῆς ζωῆς µας, τὸ ἀκρότατο τῶν ἐφετῶν τῆς καρδιᾶς µας.

Ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος διακρινόταν γιὰ τὴ γενναιότητά του, γιὰ τὸ ψυχι3
κό του σθένος, γιὰ τὶς στρατηγικὲς καὶ ἡγετικές του ἱκανότητες. Αὐτὰ ὅµως
τὰ ἔµφυτα προσόντα, τὰ τάλαντα θὰ λέγαµε, µὲ τὰ ὁποῖα τὸν προίκισε ὁ δω3
ρεοδότης Κύριος, δὲν τὸν ὁδήγησαν στὴν ἀλαζονεία. Ἡ εὐγένεια τοῦ χαρακτῆρος
του, αὐτὴ ποὺ εἶχε σµιλεύσει στὴν καρδιά του ἡ µητέρα του, ἡ Ἁγία Ἑλένη, δὲν
τοῦ ἐπέτρεπε ἐγωdστικοὺς παροξυσµοὺς καὶ αὐθάδεια, ποὺ θὰ τὸν ἀποµόνωναν
ἀπὸ τὸ λαό, ἀφοῦ τὸν συµπαθοῦσε καὶ γι᾽ αὐτὸν ἀγωνίσθηκε ἐνστερνιζόµενος
τὴ Χριστιανικὴ πίστη καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ ταπεινοῦ Ἰησοῦ, ὁ
ὁποῖος τοῦ ἐπέφερε τὴν «καλὴν ἀλλοίωσιν» καὶ τὸν ἀξίωσε ἀπὸ αὐτοκράτορας
τῆς ψυχῆς του νὰ γίνει αὐτοκράτορας τῆς οἰκουµένης καὶ οὐρανοπολίτης, ἰσό3
τιµος καὶ ἰσοστάσιος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων.

3. Φιλιπ. β΄ 9.
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Ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος4

αὶ µόνο τὸ ὄνοµα Κωνσταντῖνος συγκινεῖ κάθε Χρι3
στιανικὴ καρδιά, ὄχι µόνο σήµερα, ἀλλὰ διαχρονικά,
γιατὶ αὐτὸ συνδέεται µὲ τοὺς θρύλους τῆς φυλῆς µας,
µὲ τὸν πρῶτο Ἅγιο αὐτοκράτορα, Κωνσταντῖνο τὸ

Μεγάλο, καὶ µὲ τὸν τελευταῖο ἥρωα τοῦ Βυζαντίου, τὸν
Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο, µὲ τὴ
Βασιλεύουσα καὶ τὴν Ἁγια3Σοφιά
µας καὶ τὰ ἐδάφη µας, γιὰ τὰ
ὁποῖα ἡ Ὀρθόδοξη γιαγιὰ σιγο3
ψελλίζει στὰ ἐγγονάκια της καὶ
µεταφέρει τὸν πόθο ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιά: «Πάλι µὲ
χρόνια µὲ καιρούς, πάλι δικά µας θὰ ᾽ναι». Συγκινεῖ

ἡ λέξη Κωνσταντῖνος, γιατὶ φέρνει στὸ νοῦ µας τὸ γιὸ τῆς Ἁγίας Ἑλένης, τὸν
ἐλευθερωτὴ τῶν Χριστιανῶν ἀπὸ τοὺς διωγµοὺς τῶν ἀπίστων καὶ τὸν ἐφαρ3
µοστὴ τῆς ἰσονοµίας καὶ ἰσοπολιτείας στοὺς ὑπηκόους του, αὐτὸν ποὺ ἀνα3
δείχθηκε Μέγας Ἰσαπόστολος καὶ Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας µας.

4. Ὁ Ἅγιος ∆οσίθεος, Πατριάρχης Ἱεροσολύµων, ὁ Νοταρᾶς, στὴ σελίδα 80 τῆς ∆ωδε3
καβίβλου του ἀναφέρει ὅτι σὲ ἐρώτηση ποὺ ἔγινε στὸν Πάπα Οὐρβανὸ τὸν ὄγδοο σχετικὴ µὲ
τὸν ἑορτασµὸ τῆς µνήµης τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου ὡς Ἁγίου ἐκεῖνος ἀπάντησε καταφα3
τικά, ἀφοῦ στὰ µέρη τῆς Καλαβρίας ὑπῆρχε παλαιὸς Ναὸς στὸ ὄνοµά του. Ἄλλωστε, καὶ τὰ
πρακτικὰ τῶν Ἁγίων καὶ Ἱερῶν Συνόδων ὀνοµάζουν τὸν Κωνσταντῖνο Ἅγιο καὶ Ἰσαπό3
στολο καθὼς καὶ ἡ κοινὴ καὶ πατροπαράδοτη γνώµη τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία τὸν ἀποδέ3
χεται ὡς Ἱερέα καὶ Βασιλέα, γιὰ τὸ λειτούργηµα τῆς βασιλείας καὶ τὸ νοητὸ χρίσµα καὶ µύ3
ρο τῆς Ἱερωσύνης καὶ ψάλλει στὸ ἀρχαῖο δοξαστικὸ τῶν Ἀποστίχων: «∆εξάµενος τὴν γνῶσιν
τοῦ Πνεύµατος Ἱερεὺς χρηµατισθεὶς καὶ βασιλεὺς ἐλαίῳ ἐστήριξας τὴν Ἐκκλησίαν».
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Καῖσαρ Κωνστάντιος, ὁ πατέρας τοῦ Ἁγίου

῍ν θέλουµε νὰ µάθουµε γιὰ τὶς µεγάλες
ἀλλαγὲς στὴν ἱστορία καὶ γιὰ τὶς µεγάλες
µορφές της, δὲν ἔχουµε παρὰ νὰ ἀνατρέξουµε
στὸ βίο τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, τοῦ
σταυροφόρου βασιλέως, ποὺ ἑδραίωσε τὸ κρά3

τος τοῦ Θεοῦ, ποὺ µὲ κοινωνικὴ καὶ καθαρὰ Χριστια3
νικὴ πολιτικὴ ἔπραξε στὴν ἐποχή του ὅσα ἀγωνίζεται
νὰ πράξει, ἄλλοτε µὲ ἐπιτυχία καὶ ἄλλοτε µὲ ἀποτυχία,
ἀφοῦ παραβλέπει τὸ Θεῖον καὶ ἀγωνίζεται µόνο µὲ τὶς
περιορισµένες, ἰδιοτελεῖς καὶ πολλὲς φορὲς ἀντιχρι3
στιανικὲς δυνάµεις του, ὁ σύγχρονος Ὀργανισµὸς Ἡνωµένων Ἐθνῶν.

Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος γεννήθηκε τὸ ἔτος 274. Πατέρας του ἦταν ὁ εὔελ3
πις ἀξιωµατικὸς τοῦ ρωµαdκοῦ στρατοῦ καὶ ἔπειτα Αὔγουστος τῆς ∆ύσεως,

Κωνστάντιος Α΄ ὁ Χλωρός, καὶ µητέρα
του ἡ Ἁγία Ἑλένη ἀπὸ τὸ ∆ρέπανο τῆς
Βιθυνίας5. Σ’ αὐτὴ τὴν ὄµορφη λουτρό3
πολη τῆς Μικρασιατικῆς γῆς ὁ µετα3
κινούµενος ἀξιωµατικὸς Κωνστάντιος
γνώρισε τὴ µετέπειτα σύζυγό του, στὸ
ξενοδοχεῖο τοῦ πατέρα της, ὅπου αὐτὸς
κατέλυσε. Ὁ Κωνσταντῖνος γεννήθηκε
στὴ Νίσσα τῆς Μοισίας, τῆς σηµερινῆς

Σερβίας, ἂν καὶ ἄλλοι ὑποστηρίζουν ὡς τόπο γεννήσεώς του τὸ ∆ρέπανο ἢ τὴν
Ταρσὸ τῆς Κιλικίας.

Ἀπὸ τὴ µητέρα του, ἑλληνίδα στὴν ἀρχή, δηλαδὴ εἰδωλολάτρισσα, ἡ ὁποία
ἀργότερα ἔγινε Χριστιανή, ὁ Κωνσταντῖνος ἀπὸ τὰ παιδικά του χρόνια ἐνστερ3
νίσθηκε τὴν ἀγάπη πρὸς τὶς ἑλληνικὲς ἐπαρχίες καὶ συµπάθησε τὴ Χριστια3
νικὴ θρησκεία. Ὁ πατέρας του ὡς ἀξιωµατοῦχος τοῦ τότε εἰδωλολατρικοῦ κρά3
τους ἀνῆκε στὸ κρατικὸ θρήσκευµα, ἡ προσωπική του ὅµως ἐσωτερικὴ πε3
ποίθηση τὸν κατέτασσε στοὺς φιλοσοφοῦντες θεdστές. Ἐπὶ πλέον ἐπηρεασµέ3
νος ἀπὸ τὴ σύζυγό του Ἑλένη ἐκεῖνος ἦταν εὐµενὴς πρὸς τοὺς Χριστιανούς, τῶν
ὁποίων ἀναγνώριζε τὸ ἄµεµπτο ἦθος καὶ τὶς οἰκογενειακὲς καὶ κοινωνικὲς ἀρε3

5. Τὸ ∆ρέπανο ἀργότερα ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος πρὸς τιµὴ τῆς µητέρας του, Ἁγίας
Ἑλένης, ὀνόµασε «Ἑλενόπολη».

Ἄποψη τῆς σηµερινῆς πόλεως
Νὶς τῆς Σερβίας
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τές. Ὁ Κωνστάντιος διακρίθηκε στὴ ρωµαdκὴ στρατιωτικὴ ὑπηρεσία καὶ ἐξε3
λίχθηκε ἀργότερα, τὸ 293, σὲ Καίσαρα τῆς ∆ύσεως ὑπὸ τὸν Αὔγουστο Μα3
ξιµιανό, µὲ ἕδρα τὰ Τρέβηρα καὶ ἐπαρχία διοικήσεως τὴ Γαλατία. Γιὰ τὴν ἄνο3
δό του αὐτὴ στὴν πολιτικὴ ἡγεσία διαζεύθηκε τὴν ταπεινὴ Ἑλένη, κατόπιν
συνεννοήσεως µαζί της, καὶ συζεύχθηκε τὴν προγονὴ τοῦ Αὐγούστου Μαξι3
µιανοῦ Θεοδώρα. Ἔτσι, συµφωνοῦσε µὲ τὸ τυπικὸ τοῦ κράτους, ποὺ ἤθελε εὔση3
µη καὶ ὄχι ἄσηµη καταγωγὴ τῶν ἀρχόντων καὶ ταυτόχρονα διασφαλιζόταν µὲ
τὴ Θεοδώρα ἡ πλήρης καὶ εἰλικρινὴς συνεργασία µεταξὺ τοῦ Αὐγούστου καὶ
τοῦ Καίσαρος τῆς ∆υτικῆς Ρωµαdκῆς Αὐτοκρατορίας.

Ἡ στρατιωτικὴ ἐξέλιξη τοῦ Ἁγίου

῾ Μέγας Κωνσταντῖνος νεώτατος, µόλις 18 ἐτῶν, εἰσῆλθε στὴ στρα3
τιωτικὴ ὑπηρεσία, ὅπου διέπρεψε γιὰ τὴν ψυχικὴ καὶ σωµατική του
ἀνδρεία. ∆ιακρίθηκε γιὰ τὰ κατορθώµατά του, ἀγαπήθηκε καὶ τιµή3
θηκε ἀπὸ τοὺς ἀνωτέρους του, ποὺ τὸν προβίβασαν καὶ σὲ χιλίαρχο

πρώτης τάξεως. Τὸν ἀντιπαθοῦσε ὅµως µὲ µοχθηρία ὁ Καῖσαρ τοῦ ἀνατολι3
κοῦ ρωµαdκοῦ κράτους Γαλέριος, ὁ ὁποῖος καὶ τὸν ἐξέθετε σὲ µεγάλους κινδύ3
νους. Τὸ πράγµα κατήντησε ἀφόρητο, ὅταν, τὸ 305, παραιτήθηκε ὁ ∆ιοκλη3
τιανὸς καὶ τὸν διαδέχθηκε ὡς Αὔγουστος ὁ Γαλέριος. Αὐτὸς ἦταν ἐκτὸς ἀπὸ
µοχθηρὸς καὶ ἀµείλικτος χριστιανοµάχος καὶ ὁ κύριος µοχλὸς τῶν ἐκδοθέν3
των κατὰ τῶν Χριστιανῶν διαταγµάτων καὶ τῆς διώξεως τῆς Ἐκκλησίας
στοὺς χρόνους τοῦ ∆ιοκλητιανοῦ.

Τὴν ἴδια ἐποχὴ παραιτήθηκε ἀπὸ τὸ θρόνο του
στὴ ∆ύση ὁ Αὔγουστος Μαξιµιανὸς καὶ ἔγινε
Αὔγουστος ὁ Κωνστάντιος, ὁ ὁποῖος µέχρι τότε
εἶχε τὸ ἀξίωµα τοῦ Καίσαρος. Ὁ Μέγας Κων3
σταντῖνος ἔλαβε εἴδηση ὅτι ὁ πατέρας του, ποὺ τό3
τε βρισκόταν στὴ Γαλατία, ἀσθενοῦσε, καὶ παρα3
κάλεσε τὸ Γαλέριο νὰ τοῦ δώσει ἄδεια, γιὰ νὰ τὸν
ἐπισκεφθεῖ. Ὁ πονηρὸς Γαλέριος δὲν ἀρνήθηκε,
σχεδίασε ὅµως τὴν παρακολούθησή του ἀπὸ δο3
λοφόνους. Ἀλλὰ ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος διαι3
σθανόµενος τὶς προθέσεις τοῦ Γαλερίου ἔφυγε
κρυφὰ τὴν ἴδια νύκτα καὶ ἀκολουθώντας παρα3
πλανητικὴ πορεία ἔφθασε στὸ προσκεφάλι τοῦ Ὁ Γαλέριος
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ἀσθενοῦς πατέρα του. Μάλιστα,
ἔµεινε µέχρι τὴν πλήρη ἀνάρρω3
σή του καὶ κατόπιν τὸν συνόδευσε
στὴ Βρετανία. Ἐκεῖ, περὶ τὰ µέσα
τοῦ 306, ὁ Κωνστάντιος ἀπέθανε
καὶ ὁ στρατὸς ὁ ἀφοσιωµένος σὲ
ἐκεῖνον, βλέποντας στὸ πρόσωπο
τοῦ Κωνταντίνου τὸν ἄξιο διάδοχό
του, τὸν ἀνακήρυξε Αὐτοκράτορα
Αὔγουστο τῆς ∆ύσεως. Τὴν ἀνά3

δειξη αὐτὴ δὲν τὴν ἀναγνώρισε ὁ Γαλέριος, ἀλλά, ἐπειδὴ δὲν µποροῦσε νὰ τὸν
παραγκωνίσει πλήρως, συµφώνησε στὴν ἀναγόρευση τοῦ Κωνσταντίνου σὲ
Καίσαρα τῆς Γαλατίας καὶ Βρετανίας, τίτλο τὸν ὁποῖο ἔφερε καὶ ὁ πατέρας του
ἀπὸ τὸ 293 µέχρι καὶ τὸ 305. Αὔγουστος τῆς ∆ύσεως ἔγινε ὁ µέχρι τότε
Καῖσαρ Φλάβιος Σεβῆρος, ἄνδρας φαῦλος στὸ χαρακτήρα, ἐνθυµίζοντάς µας τὸ
Παύλειο: «Πονηροὶ καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον»6.

Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ὡς Καῖσαρ εὐδοκίµησε στὴν ὑψηλή του ἀποστολή.
Ἀφοῦ ἀσφάλισε µὲ ραγδαῖες στρατιωτικὲς ἐπιτυχίες ὅλες τὶς ἐπαρχίες τῆς δι3
οικήσεώς του ἐπετέλεσε σ’ αὐτὲς σπουδαῖα ἔργα. Προστάτευσε καὶ ἐµψύχωσε
τοὺς γεωργούς, ἐλάττωσε τοὺς φόρους, ἀνοικοδόµησε πόλεις καὶ κυβερνοῦσε
εὐεργετικὰ καὶ µὲ πατρικὴ φροντίδα καὶ µέριµνα. Ἡ προστασία του περιλάµ3
βανε καὶ τοὺς Χριστιανούς, πρὸς τοὺς ὁποίους ἔδειχνε εὔνοια περισσότερη ἀπ’
αὐτὴ ποὺ τοὺς εἶχε δείξει ὁ πατέρας του.

«Ἐν τούτῳ Νίκα»

ὸ ἔτος 307 ἡ Ρώµη στασίασε κατὰ τοῦ Αὐγού3
στου Φλαβίου Σεβήρου, τοῦ δηµιουργήµατος τοῦ
Γαλερίου. Οἱ Πραιτωριανοὶ ἀνακήρυξαν στὴ θέ3
ση του Αὔγουστο τὸ γιὸ τοῦ παραιτηθέντος Μα3

ξιµιανοῦ Μαξέντιο, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε τὴν ἐξουσία καὶ
ἀµέσως µετακάλεσε δίπλα του ὡς συνάρχοντα τὸν ἰδιω3
τεύοντα πατέρα του. Ὁ Σεβῆρος κατὰ τὴν ἐκθρόνισή του
ἀπουσίαζε στὶς µεθορίους ἐπαρχίες τοῦ κράτους του.
Ὅταν πληροφορήθηκε τὸ γεγονός, ἔσπευσε νὰ ἔλθει στὴ

6. Β΄ Τιµοθ. γ΄ 13.

Ὁ Μαξέντιος

Ἄποψη τῆς Ὑόρκης (York) τῆς Βρετανίας
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Ραβέννα, ὅπου ὅµως τὸν ἀντιµετώπισε
πολεµικὰ ὁ Μαξέντιος καὶ τὸν νίκησε
ὑποχρεώνοντάς τον ταυτόχρονα κόβοντας
τὶς φλέβες του νὰ αὐτοκτονήσει. Μετὰ
ἀπὸ τέσσερα χρόνια, τὸ 311, ἀπέθανε καὶ
ὁ χριστιανοδιώκτης Γαλέριος στὴ Νικο3
µήδεια µετὰ ἀπὸ πολυώδυνη ἀσθένεια
καὶ τὸ κράτος διαµοιράσθηκε µεταξὺ τοῦ
Μαξιµίνου καὶ τοῦ Λικινίου. Τότε ὁ Μα3
ξέντιος κατατυράννησε τὴ Ρώµη καί,
ὅταν πληροφορήθηκε ὅτι οἱ Ρωµαῖοι εἶχαν καλέσει ὡς ἐλευθερωτὴ τὸν Κων3
σταντῖνο, ἑτοίµασε στρατὸ ἀπὸ 170.000 πεζοὺς καὶ 18.000 ἱππεῖς, γιὰ νὰ τὸν
ἀντιµετωπίσει πολεµικά.

Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος κατευθύνθηκε πρὸς τὶς Ἄλπεις. Ἡ δύναµη τοῦ
στρατοῦ του ἀνερχόταν σὲ 90.000 πεζοὺς καὶ 8.000 ἱππεῖς. Ἀπ’ αὐτοὺς πάλι
σχεδὸν τοὺς µισοὺς ἄφησε φρουρὰ γιὰ ὑπεράσπιση τοῦ Ρήνου καὶ ἡ δύναµη
εἰσβολῆς του ἦταν µόνο 50.000 ἄνδρες. Ἔτσι, ὁ στρατὸς τοῦ Μαξεντίου ἦταν
σχεδὸν τετραπλάσιος καὶ µάλιστα περιελάµβανε καὶ ἐµπειροπόλεµες λεγεῶνες,
ἕτοιµες νὰ ὑπερασπιστοῦν τὴν ἱερὴ ἀκόµη στὴ συνείδηση τοῦ λαοῦ Ρώµη. Ὁ
Κωνσταντῖνος, πρὶν διαβεῖ τὶς Ἄλπεις, στάθµισε τὰ πράγµατα µὲ ὅλες τὶς δυ3
σχέρειες τοῦ ἐγχειρήµατός του, τοῦ δυσµενοῦς ἀπὸ ἀνθρώπινη ἄποψη λόγω τῆς
στρατιωτικῆς ὑπεροχῆς τοῦ ἀντιπάλου του. Τότε ἡ εὐσεβὴς ψυχή του κατέφυ3
γε, ἂν καὶ δὲν ἦταν Χριστιανός, σὲ θερµὴ προσευχὴ πρὸς τὸ Θεὸ τῶν Χρι3
στιανῶν, µὲ τὴν εὐσέβεια ποὺ τοῦ εἶχε φυτεύσει στὴν καρδιά του ἡ µητέρα του
Ἑλένη. Καὶ τότε, καθὼς διηγεῖται ὁ σύγχρονός του Εὐσέβιος ὁ Πάµφιλος, Ἐπί3

σκοπος Καισαρείας τῆς Παλαιστίνης, κατὰ τὴ
µεσηµβρία καὶ µέσα σὲ ἕνα ἐντελῶς αἴ3

θριο οὐρανὸ ὁ Κωνσταντῖνος εἶδε
µὲ τὰ µάτια του, καθὼς καὶ οἱ

ἀξιωµατικοί του καὶ ὅλος ὁ
στρατός, φωτεινὸ σταυρὸ
ποὺ ἔφερε ἐπιγραφὴ µὲ
ἑλληνικὰ γράµµατα:
«Ἐν τούτῳ νίκα»7.

7. Εὐσεβίου Καισαρείας, Βίος Κωνσταντίνου, βιβλίο 1, κεφάλαιο 28.

Τὸ ὅραµα
τοῦ Μεγάλου
Κωνσταντίνου.

Ραβένα. Ψηφιδωτὸ Καλοῦ Ποιµένος.
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Ἡ σηµασία τοῦ ὑπερθαύµαστου αὐτοῦ σηµείου
εἶναι µοναδική, γιατὶ ἀπὸ τότε µὲ τὴ βοήθεια τοῦ Ζωο3
ποιοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου µας ἄλλαξε ὅλη ἡ ροὴ τῆς
ἱστορίας8. Ἄλλαξε γιὰ δεύτερη φορά, ἀφοῦ τὴν πρώτη
ἄλλαξε ἡ ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος στὸ φρικτὸ Γολ3
γοθᾶ µὲ τὴν ἀνάδειξη τοῦ ἀτιµωτικοῦ Ξύλου τοῦ τρι3

σύνθετου Σταυροῦ σὲ Ξύλο σωτηρίας καὶ ἀφθαρσίας
τοῦ ἐξόριστου στὴ γῆ ἀπὸ τὸν ποθεινότατο Παράδεισο γέ3

νους τῶν ἀνθρώπων. Τώρα, µὲ τὴν ἐµφάνιση τοῦ Σταυροῦ στὸ
Μεγάλο Κωνσταντῖνο, ἄρχισε ἡ περίοδος τοῦ θριάµβου τῶν Χριστιανῶν,
αὐτῶν ποὺ γιὰ τὸ σηµεῖο τοῦ Σταυροῦ αἰῶνες τώρα ὑπέµεναν ἀγόγγυστα διω3
γµοὺς καὶ θάνατο.

Τὸ ἴδιο βράδυ τοῦ θαυµαστοῦ ὁράµατος ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος εἶδε στὸν
ὕπνο του τὸ Χριστό, ποὺ τὸν παρότρυνε νὰ κατασκευάσει µία σηµαία µὲ τὸ ση3
µεῖο τοῦ Σταυροῦ, γιὰ νὰ εἶναι Αὐτὸς βοήθειά του στὶς µάχες πρὸς τοὺς πολε3
µίους, ἀφοῦ «Σταυρὸς Βασιλέων τὸ κραταίωµα, Σταυρὸς πιστῶν τὸ στήριγµα»,
ὅπως βεβαιώνει τὸ Ἐξαποστειλάριο τῆς Ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιµίου Σταυ3
ροῦ, στὶς 14 Σεπτεµβρίου. Ἔτσι, κατασκευάσθηκε ἡ πρώτη χριστιανικὴ ση3
µαία, τὸ πρῶτο λάβαρο, ἀπὸ τὸ Μέγα Κωνσταντῖνο, ποὺ δὲν ἦταν ἀκόµη Χρι3
στιανός, ἀλλὰ εὐνοοῦσε τὸ Χριστιανισµὸ καὶ προοριζόταν νὰ γίνει ὁ πρῶτος
Χριστιανὸς βασιλεὺς καὶ προστάτης τῆς Χριστιανικῆς πίστεως.

Οἱ ἄπιστοι ἱστορικοὶ κριτικοὶ ἀρνοῦνται τὴν πραγµατικότητα τοῦ ὑπερ3
θαύµαστου αὐτοῦ ὁράµατος καὶ θεωροῦν ὅτι ἦταν προdὸν φαντασίας τοῦ Κων3
σταντίνου9. Τὴν πραγµατικότητα ὅµως ἐγγυᾶται τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ σηµαία ἐκεί3

8. Ὁ Λακτάντιος ἀναφέρει πὼς ὁ Κωνσταντῖνος εἶδε τὸ Σταυρὸ στὸν ὕπνο του (Περὶ τῶν
θανάτων τῶν διωκτῶν, κεφάλαιο 44). Ἐπίσης ὅτι καὶ ὁ Λικίνιος ἐνηµερωµένος γιὰ τὸ ὅραµα
τοῦ Κωνσταντίνου καὶ τὴν ἀπήχηση ποὺ εἶχε στὸ στρατὸ καὶ τὸ λαὸ διέδωσε πὼς πρὶν τὴ µά3
χη του µὲ τὸ Μαξιµῖνο µίλησε µὲ Ἄγγελο, ποὺ τοῦ δίδαξε µιὰ προσευχή (Περὶ τῶν θανάτων
τῶν διωκτῶν, κεφάλαιο 46). Ὁ Σωκράτης ὁ Σχολάριος δίνει τὴν πληροφορία πὼς ὁ Μέγας
Κωνσταντῖνος, ἐπειδὴ δὲν πίστευε στὰ µάτια του, ρώτησε καὶ τοὺς παρόντες στρατιωτικούς,
ἂν τὸ ἔβλεπαν καὶ αὐτοί (Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, βιβλίο 1, κεφάλαιο 2). Ὁ Βαρόντιος προσ3
κοµίζει ἕνα πολὺ ἀξιοπρόσεκτο σηµεῖο παρουσιάζοντας τὴ µαρτυρία ἑνὸς εἰδωλολάτρη ὁµι3
λητῆ, τοῦ Ναζαρίου, ὁ ὁποῖος σὲ πανηγυρικὸ ποὺ ἐκφώνησε πρὸς τιµὴ τοῦ Μεγάλου Κων3
σταντίνου, ἂν καὶ ἦταν ἀπών, ἔκανε λόγο γιὰ ἀπροσδιόριστο οἰωνό, ποὺ γέµισε φόβο καὶ ἀνη3
συχία τοὺς στρατιῶτες, ἀλλὰ τοὺς ἐνθάρρυνε καὶ στὸν ἀγώνα (Χρονικὰ 312, 14).

9. Ὁ Ζώσιµος ἀποσιωπᾶ τὸ γεγονὸς αὐτό, ἐνῶ θὰ µποροῦσε νὰ τὸ διαψεύσει. Τὸ ἴδιο
πράττουν καὶ ἄλλοι παγανιστὲς συγγραφεῖς. Τὸ ἐπιβεβαιώνουν ὅµως µεταγενέστεροι ἱστο3
ρικοί, ὁ Φιλοστόργιος, ὁ Νικηφόρος Κάλλιστος Ξανθόπουλος, ὁ ἡσυχαστὴς τοῦ 14ου αἰώνα.
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νη κατασκευάσθηκε καὶ σηκώθηκε ἀπὸ µὴ Χριστιανοὺς κατὰ τὸ πλεῖστον
στρατιῶτες, προφανῶς µὲ συναίνεσή τους καὶ µὲ ἐνθουσιασµό. Αὐτὸ δὲν θὰ
µποροῦσε νὰ γίνει κατορθωτό, παρὰ µόνον ἐὰν οἰ ἀξιωµατικοὶ καὶ οἱ στρα3
τιῶτες ἐκεῖνοι ἦταν αὐτόπτες τοῦ θεόσταλτου ἐκείνου σηµείου καὶ εἶχαν κα3
ταπλαγεῖ ἀπὸ τὴ θεdκὴ ἐκείνη πρόσκληση καὶ ἐπιταγή. Καὶ µόνη ἡ ἀποδοχὴ
τοῦ λαβάρου αὐτοῦ ἀπὸ τὸ στρατό του ἐξηγεῖ τὸ πῶς ὁ Κωνσταντῖνος δὲν δει3
λίασε ἐµπρὸς στὸν πολυάριθµο στρατὸ τῶν ἀντιπάλων του καὶ δὲν δίστασε
ἀργότερα µέσα στὴν εἰδωλοκρατούµενη Ρώµη νὰ τοποθετήσει σὲ δηµόσιο
χῶρο ἀδριάντα του νὰ κρατεῖ στὸ χέρι δόρυ σὲ σχῆµα σταυροῦ καὶ τὴν ἐπιγρα3
φή: «Τούτῳ τῷ σωτηριώδει σηµείῳ τῷ ἀληθεῖ ἐλέγχῳ τῆς ἀνδρείας τὴν πό$
λιν ἡµῶν ζυγοῦ τυραννικοῦ διασωθεῖσαν ἠλευθέρωσα· ἔτι µὴν καὶ τὴν Σύγ$
κλητον καὶ τὸν δῆµον Ρωµαίων τῇ ἀρχαίᾳ ἐπιφανείᾳ καὶ λαµπρότητι ἐλευθε$
ρώσας ἀποκατέστησα».

Ὀφείλουµε ἀκόµη νὰ
σχολιάσουµε καὶ τὴν
ἑλληνικὴ ἐπιγραφὴ στὸ
λάβαρο τοῦ Σταυροῦ µὲ
τὴ γνωστὴ φράση: «Ἐν
τούτῳ νίκα». Μερικοὶ
λέγουν ὅτι τὴν ἔβαλε ὁ
Μέγας Κωνσταντῖνος
ἔχοντας τὸ προαίσθηµα
ὅτι θὰ γινόταν ἀρχηγέ3
της γενεᾶς βασιλέων, οἱ
ὁποῖοι θὰ χωρίζονταν
ἀπὸ τὴ ρωµαdκὴ µητρό3
πολη, θὰ βασίλευαν σὲ
ἑλληνικὲς ἐπαρχίες καὶ
θὰ κυβερνοῦσαν µὲ τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα, τὴ γλώσσα τῶν φιλοσόφων, τὴ
γλώσσα τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου. Ὅταν ὅµως ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ἔδωσε
ἐντολὴ γιὰ τὸ λάβαρο αὐτό, δὲν ὑπάκουε στὸ προαίσθηµά του, γιατὶ θὰ κινδύ3
νευε ἀπὸ τὴν ἀπειθαρχία σ’ αὐτὸν τοῦ στρατοῦ του καὶ θὰ εἶχε δυσµενὴ ἐξέλι3

Ὁ Σωζοµενός, ἱστορικὸς τοῦ 5ου αἰώνα, ἕναν αἰώνα µετὰ τὸν Κωνσταντῖνο, µαζὶ µὲ τὸ Σω3
κράτη τὸ Σχολαστικό, λέγει ὅτι οἱ λέξεις «Ἐν τούτῳ Νίκα» ἦσαν Ἄγγελοι. Ὅπως τὸ ἀστέ3
ρι τῆς Βηθλεέµ, κατὰ τὸν Ἱερὸ Χρυσόστοµο, ἦταν ὑπερφυὲς θαῦµα, δηλαδὴ ἄκτιστη ἐνέρ3
γεια τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, τὸ ἴδιο καὶ ὀ Σωζοµενὸς τὸ ἑρµηνεύει µὲ τὸ δικό του τρόπο.

Τοιχογραφία Ραφαέλου τοῦ 1520 στὸ Βατικανὸ
µὲ τίτλο: Τὸ ὅραµα τοῦ Σταυροῦ
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ξη τοῦ ἀγῶνος του. Ὁ στρατός του, ὡς στρατὸς τῶν ∆υτικῶν χωρῶν, δὲν θὰ ἀνε3
χόταν τέτοια καινοτοµία, νὰ ἀναρτηθεῖ σηµαία µὲ ἑλληνικὴ ἐπιγραφὴ µέσα σὲ
Ρωµαίους ὑπηκόους. Ἄρα, τὸ ἀποφάσισε καὶ τὸ ἔκαµε ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος,
γιατὶ εἶχε τὴ σύµφωνη γνώµη τοῦ στρατεύµατός του, αὐτοῦ ποὺ εἶδε τὸ θαυ3
µαστὸ ὅραµα καὶ θεωροῦσε ὅτι ἦταν ἄνωθεν ἐπιβεβληµένη ἡ ἐπιγραφὴ αὐτή.

Μὲ ἀναπτερωµένο τὸ ἠθικὸ ὁ στρατὸς τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου ἀπὸ τὸ
ὅραµα τοῦ Σταυροῦ προχώρησε µὲ µεγάλη ταχύτητα µέσα ἀπὸ τὶς Ἄλπεις πρὸς
τὶς πεδιάδες τῆς ἄνω Ἰταλίας καὶ µετὰ ἀπὸ δύο νίκες στὸ Τορίνο καὶ τὴν
Οὐρκώνα, ἔδωσε τὴν τελικὴ µάχη ἔξω ἀπὸ τὴ Ρώµη στὶς 28 Ὀκτωβρίου τοῦ
312, ὅπου κατατροπώθηκε ὁ στρατὸς τοῦ Μαξεντίου καὶ ὁ ἴδιος σκοτώθηκε.
Τὴν ἑπόµενη ἡµέρα ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος εἰσῆλθε νικητὴς αὐτοκράτορας
στὴ Ρώµη µαζὶ µὲ τὸ πολυσέβαστο καὶ θριαµβευτικὸ σταυροειδὲς λάβαρο µὲ τὸ
ἑλληνόγραµµα: «Ἐν τούτῳ νίκα». Ἡ ὀπτασία τοῦ Σταυροῦ ἔγινε ἀφορµὴ µε3
ταστροφῆς στρατιωτῶν τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου στὴ χριστιανικὴ πίστη.
Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι ὁ Μάρτυς Εὐσίγνιος, ποὺ τιµᾶται στὶς 5 Αὐγούστου.
Αὐτὸς ἔζησε ἑκατὸν δέκα χρόνια καὶ στὸ µαρτύριό του ὑπενθύµισε στὸν Ἰου3
λιανὸ τὴν ἀρετὴ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου καὶ τὴν ἐπήρεια τῆς ὀπτασίας
τοῦ Σταυροῦ στὴ µετέπειτα ζωή του10.

Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο

10. Μέγας Συναξαριστὴς τῆς Ἐκκλησίας, τόµος 5, σελὶς 64, ἔκδοσις 5η, Ἀθῆναι 1984.



31

Τὸ διάταγµα τῶν Μεδιολάνων

ὸν Ἰανουάριο τοῦ ἑποµένου ἔτους, τοῦ 313, ἔγινε στὰ Μεδιόλανα, τὸ ση3
µερινὸ Μιλάνο, ὁ γάµος τῆς ἀδελφῆς τοῦ Κωνσταντίνου Κωνσταντίας,
ἀδελφῆς του ἀπὸ τὸ δεύτερο γάµο τοῦ πατέρα του, µὲ τὸν βασιλέα τῆς
Ἀνατολῆς, τὸ Λικίνιο. Καὶ τότε ὁ Αὐτοκράτορας Κωνσταντῖνος σὲ συ3

νεργασία µὲ τὸ συνάρχοντα Λικίνιο ἐξέδωσε στὰ Μεδιόλανα τὸ ἱστορικὸ διά3
ταγµα τῆς ἀνεξιθρησκείας καὶ ἐλευθερίας τῆς συνειδήσεως. Σύµφωνα µὲ αὐτό,
δόθηκε τὸ δικαίωµα σὲ ὅλους τοὺς πολίτες νὰ ἀνήκουν σὲ ὅποια θρησκεία θέ3
λουν. Ἀποδόθηκε δικαιοσύνη καὶ ἐλευθερία στοὺς Χριστιανούς, ποὺ γιὰ τρεῖς
αἰῶνες ὑπέµεναν µέχρι θανάτου διωγµοὺς καὶ βάσανα. Ἀναγνωρίσθηκε στὴ
χριστιανικὴ θρησκεία ἡ ἐλεύθερη τέλεση τῆς λατρείας της σὲ ∆ύση καὶ Ἀνα3
τολή. Ἀποδόθηκαν στοὺς Χριστιανοὺς οἱ Ναοὶ καὶ τὰ νεκροταφεῖα τους, καθὼς
καὶ τὰ κτήµατα ποὺ τοὺς εἶχαν δηµευθεῖ. Ὁ Κωνσταντῖνος στὴ δική του πε3
ριοχή, τὴ ∆ύση, ἔδωσε πολλὰ προνόµια στὸ Χριστιανικὸ κλῆρο καὶ βοήθησε
στὴν ἀνέγερση Χριστιανικῶν Ναῶν µὲ δηµόσια ἐπιδότηση.

Πολλοὶ Χριστιανοὶ ἴσως διερωτηθοῦν γιατί, παρ’ ὅλα τὰ εὐνοdκὰ προστα3
τευτικὰ µέτρα τοῦ Κωνσταντίνου ὑπὲρ τῶν Χριστιανῶν τὸ ∆ιάταγµα τῶν Με3
διολάνων, αὐτὸς δὲν ἔθιξε τὴν εἰδωλολατρία. ∆ιότι µιὰ πλήρης ἀνατροπὴ τῶν
πραγµάτων ἴσως ἔφερνε ἀντίθετα ἀποτελέσµατα καὶ θὰ χαρακτηριζόταν
ἄκρως ἐπιπόλαια. Ἡ ἀρχαία θρησκεία ἐξακολουθοῦσε νὰ εἶναι ἡ ἐπίσηµη θρη3
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σκεία τοῦ κράτους. Ὁ Λικίνιος
ἦταν εἰδωλολάτρης καὶ βασί3
λευε σὲ χῶρες, ὅπου τὸ µεγαλύ3
τερο µέρος τοῦ πληθυσµοῦ
εἰδωλολατροῦσε. Ἐπὶ πλέον, ἡ
νοµοθεσία γιὰ ὁλόκληρους
αἰῶνες περιέβαλλε τὸ εἰδωλο3
λατρικὸ καθεστὼς καὶ ὁ Κων3
σταντῖνος δὲν εἶχε ἀκόµη βα3
πτισθεῖ καὶ βάσει τῶν νόµων

ἦταν ὄχι µόνο αὐτοκράτορας, ἀλ3
λὰ καὶ Μέγας Ἀρχιερεὺς τῆς ἐθνικῆς Ρώµης. ∆ὲν µποροῦσε, λοιπόν, νὰ προχω3
ρήσει σὲ πλήρη ἀνατροπὴ ὑπὲρ τῶν Χριστιανῶν καὶ σὲ βάρος τῶν εἰδωλολα3
τρῶν. Ἄλλωστε, οἱ ἐνέργειες τοῦ Κωνσταντίνου ἦταν καθαρὰ ἐπαναστατικὲς
καὶ τὸ ∆ιάταγµα τῶν Μεδιολάνων πρωτοποριακὸ γιὰ τὴν ἐποχή του καὶ ὄχι µό3
νο, ἀφοῦ ἐπανόρθωνε τὶς ἀδικίες τοῦ κράτους ἐναντίον τῶν ὀπαδῶν τοῦ Χριστοῦ.

Οἱ λόγοι ποὺ ὁδήγησαν τὸ Μεγάλο Κωνσταντῖνο στὴν ἔκδοση τοῦ ∆ια3
τάγµατος αὐτοῦ ἦταν θρησκευτικοὶ καὶ πολιτικοί.

Θρησκευτικοί:
• Ἡ ἐπήρεια ἀπὸ τὸ οἰκογενειακό του περιβάλλον καὶ ἰδιαίτερα ἀπὸ τὴ Χρι3

στιανὴ µητέρα του Ἑλένη.
• Τὸ ὅραµα τοῦ Σταυροῦ µὲ τὴν ἐπιγραφὴ «Ἐν τούτῳ νίκα», ποὺ εἶδε τὶς

παραµονὲς τῆς συγκρούσεώς του µὲ τὸ Μαξέντιο.
• Ἡ ἰδεολογικὴ ἀνωτερότητα τοῦ Χριστιανισµοῦ ἀπέναντι στὴν εἰδωλο3

λατρία.
• Ἡ βεβαιότητά του ὅτι ὁ Θεὸς τῶν Χριστιανῶν εἶναι ὁ ἀληθινὸς Θεός.

Πολιτικοί:
• Τὸ ἀδιέξοδο καὶ ἡ παρακµὴ τοῦ εἰδωλολατρικοῦ κόσµου.
• Ἡ πεποίθηση τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου ὅτι ὁ Χριστιανισµὸς ἀποτε3

λοῦσε τὴ µοναδικὴ ἀναγεννητικὴ δύναµη στὴν αὐτοκρατορία.

Ὁ τρίτος αὐτοκράτορας Μαξιµῖνος ∆άζα, ποὺ κυβερνοῦσε τὶς ἀνατολικώτε3
ρες ἐπαρχίες τοῦ Ρωµαdκοῦ κράτους, φάνηκε νὰ µὴν εἶναι ἀντίθετος µὲ τὸ ∆ιά3
ταγµα τῶν Μεδιολάνων. Ἦταν ὅµως ἀνεψιὸς τοῦ Γαλέριου καὶ συµµέτοχος στὸ
µίσος τοῦ θείου του κατὰ τῶν Χριστιανῶν. Καὶ ἐπειδὴ ὁ Λικίνιος παρέτεινε τὴν
ἀπουσία του, ἀποφάσισε αὐτὸς νὰ ἐµφανισθεῖ ἐνεργὸς ὑπέρµαχος τοῦ ἀρχαίου

Ἡ πλατεία Duomo στὸ Μιλάνο
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θρησκεύµατος καὶ πολέµιος τῶν δύο ἄλλων αὐτοκρατόρων ὡς ὑπονοµευτῶν
του. Ἔτσι, µέσα στὸ 313 ἐπέδραµε κατὰ τοῦ κράτους τοῦ ἀποσιάζοντος Λικι3
νίου µὲ σχέδιο νὰ ἐπιτεθεῖ ἀργότερα καὶ κατὰ τοῦ Κωνσταντίνου. Ἐνῶ ὅµως
εἶχε κυριεύσει τὸ Βυζάντιο, ποὺ ἀνῆκε στὸ Λικίνιο, αὐτὸς ἐπέστρεψε καὶ κα3
τατρόπωσε τὸ Μαξιµῖνο σὲ µάχη παρὰ τὴν Ἀδριανούπολη, ὁ ὁποῖος διέφυγε
στὴν Ταρσό, ὅπου τελικὰ αὐτοκτόνησε ἀπελπισµένος.

Ὁ Λικίνιος δὲν µπόρεσε νὰ ἐπωφεληθεῖ γιὰ µεγάλο χρονικὸ διάστηµα ἀπὸ
τὴν εὐτυχία του. Θεωρώντας τὸν ἑαυτό του µονοκράτορα τῆς
Ἀνατολῆς ἔδωσε ἀρκετὲς ἀφορµὲς πολέµου στὸν Κων3
σταντῖνο µέσα στὸ ἔτος 314. Ὁ Κωνσταντῖνος ὅµως τὸν
νίκησε σὲ δύο µάχες καὶ ὁ Λικίνιος, γιὰ νὰ περισώσει τὴν
ἀρχή του, τοῦ παραχώρησε τὴν Ἰλλυρία, τὴ Μακεδονία,
τὴ ∆αρδανία, τὴν κυρίως Ἑλλάδα καὶ µέρος τῆς Μοισίας.
Ἀπὸ τὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες διατήρησε µόνο τὴ Θράκη καὶ
τὰ παράλια τοῦ Εὐξείνου Πόντου. Τότε ἐπικράτησε εἰρήνη γιὰ
ἐννέα ἔτη καὶ ὁ Κωνσταντῖνος µένοντας ἄλλοτε στὴν Ἰταλία, ἄλλοτε στὴ Γα3
λατία καὶ ἄλλοτε στὴν Ἑλλάδα, ἰδίως στὴ Θεσσαλονίκη, ἀσχολήθηκε µὲ τὴν
ἀλλαγὴ τῆς πολιτικῆς καὶ ποινικῆς νοµοθεσίας σύµφωνα µὲ τὶς ἀρχὲς τοῦ
Εὐαγγελίου. Τὸ ἐγχείρηµα αὐτὸ δὲν ἦταν καθόλου εὔκολο, γιατὶ στὸ περιβάλ3
λον τοῦ Κωνσταντίνου ἀντιπάλευαν δύο ἀντίθετα ρεύµατα· τὸ ἕνα ἦταν τῆς
προσωπικῆς του ἀντιλήψεως καὶ θελήσεως νὰ εὐνοήσει τὴν Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ καὶ τὸ ἄλλο ἦταν τοῦ αὐτοκρατορικοῦ συµβουλίου, τῆς καγκελαρίας
του, ποὺ διαπνεόταν ἀπὸ ἀντιπάθεια πρὸς τοὺς Χριστιανοὺς καὶ ἀντιδροῦσε
στοὺς σκοποὺς καὶ τὶς διαθέσεις τοῦ αὐτοκράτορος. Αὐτὴ ἡ διαπάλη παρέµει3
νε µέχρι τὸ 330, ὁπότε ὁ Κωνσταντῖνος τὴ διέλυσε καὶ δηµιούργησε νέα αὐλὴ
ἀπὸ Χριστιανούς. Μὲ τὸ ἴδιο πνεῦµα µετασχηµάτισε τὴ Γερουσία καὶ τὴν
Ἀστυνοµία τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Μέχρι τὸ 330 τὰ χριστιανίζοντα νοµο3
θετήµατα τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, παρὰ τὶς ἰσχυρὲς πιέσεις καὶ ἀντιδρά3
σεις ποὺ δεχόταν, εἶναι τὰ ἑξῆς:11

• Ἡ κατάργηση τῆς σταυρώσεως, ποὺ ἦταν συνήθης θανατικὴ ποινή.
• Ἡ ἀπαγόρευση τοῦ στιγµατισµοῦ τοῦ προσώπου τῶν καταδικαζοµένων

µὲ σηµεῖα ἀτιµωτικά.
• Ἡ κατάργηση τῶν ἀγώνων τῶν µονοµάχων.

11. Μιχαὴλ Γαλανοῦ, Οἱ Βίοι τῶν Ἁγίων, Τεῦχος Ε΄, Μὴν Μάdος, σελὶς 86, Ἔκδοσις γ΄,
Ἀθῆναι 1988.
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• Ἡ ἐπικύρωση τῆς ἀπελευθερώσεως δούλων χωρὶς πολύπλοκες διαδικα3
σίες, ἁπλῶς µὲ ἀναγγελία τους στὸ Ναὸ ἐνώπιον κλήρου καὶ λαοῦ ἢ ἀπὸ ἐντο3
λοδόχο κληρικό. Γιὰ νὰ προλάβει τὴν πώληση τέκνων, ὅπου ὑπῆρχε συνήθεια,
χορηγοῦσε διατροφὴ ἀπὸ τὸ δηµόσιο ἢ τὸ αὐτοκρατορικὸ ταµεῖο σὲ πτωχὲς
οἰκογένειες.

• Ἡ κήρυξη ἐνόχων ἀνθρωποκτονίας τῶν κυρίων, τῶν ὁποίων ἡ ἄσχηµη µε3
ταχείριση πρὸς τὸ δοῦλο τους ἐπέφερε θάνατο.

• Ἡ ἀπαγόρευση στοὺς ἐνοικιαστὲς τῶν δηµοσίων κτηµάτων νὰ χωρίζουν
ἀνδρόγυνα, γονεῖς ἀπὸ παιδιά, ἀδελφοὺς ἀπὸ ἀδελφές· αὐτὴ ἡ ἀρχὴ ἐπεκτάθη3
κε βαθµηδὸν σὲ ὅλους τοὺς δουλοπάροικους ὅλων τῶν ἀκινήτων.

• Ἡ κατάργηση τῶν ποινῶν ἐναντίον τῆς ἀγαµίας καὶ τῆς χηρείας, ποὺ κα3
τοχύρωνε τὴν προσωπικὴ ἐλευθερία τοῦ κάθε ἀνθρώπου.

• Ἡ ἀναγνώριση µὲ σειρὰ νόµων ὡς νοµικοῦ προσώπου τῆς Ἐκκλησίας καὶ
ἡ σύνδεσή της ἐπίσηµα µὲ τὸ Κράτος κηρύσσοντας ἔγκυρες τὶς ὑπὲρ αὐτῆς
διαθῆκες.

• Ἡ παραχώρηση στοὺς Ἐπισκόπους δικαιοδοσίας δικαστικῆς καὶ σὲ µικτὲς
ὑποθέσεις ἐκκλησιαστικῆς καὶ ἀστικῆς φύσεως. Ἐπίσης, ἡ ἀναγνώριση τοῦ δι3
καιώµατος τῶν Χριστιανῶν νὰ προτιµοῦν τὰ ἐπισκοπικὰ δικαστήρια, ἀκόµη
καὶ ἂν ἐκκρεµοῦσαν δικαστικὲς ἀποφάσεις σὲ εἰδωλολάτρες δικαστές.

• Ἡ θέσπιση, στὶς 3 Ἰουλίου τοῦ 321, νόµου γιὰ τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς
καὶ

• Ἡ χάραξη πάνω στὰ νοµίσµατα τοῦ ἑλληνικοῦ σταυροῦ µὲ τοὺς ἴσους βρα3
χίονες.

Ὅλες αὐτὲς οἱ πρόνοιες πρὸς τὴ Χριστιανικὴ πίστη συντάραξαν καὶ συγ3
κλόνισαν τὸ κύρος τῆς ἐπίσηµης ἀκόµη εἰδωλολατρικῆς θρησκείας. Μὲ ἔξυπνο
µάλιστα τρόπο καὶ πολιτικὴ διπλωµατία ὁ Κωνσταντῖνος ἐπανέφερε προ3
ηγούµενες αὐτοκρατορικὲς διατάξεις, ποὺ ἀπαγόρευαν τὴ µαγεία καὶ τὴ µαγ3
γανεία. Οἱ ἱερεῖς τῶν εἰδώλων, τοὺς ὁποίους ἔθιγαν οἱ διατάξεις αὐτές, κατά3
φεραν νὰ τὶς µαταιώσουν, ἀλλὰ πρόσκαιρα, γιατὶ ὁ Κωνσταντῖνος ἐπέµεινε
στὴν ἐφαρµογή τους γνωρίζοντας ὅτι ἡ εἰδωλολατρία θὰ ἔχανε ἐντελῶς ὅλες τὶς
λογικὲς καὶ ἠθικὲς βάσεις της µὲ τὴν ἔλλειψη τῶν δεισιδαιµονικῶν στηριγ3
µάτων της. Ἐπὶ πλέον εὐεργετικὴ γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς ὑπῆρξε ἡ νοµοθεσία
ποὺ θέσπιζε ὅτι οἱ Χριστιανοὶ δηµόσιοι ὑπάλληλοι ἢ στρατιωτικοὶ δὲν ἦταν
ὑποχρεωµένοι νὰ µετέχουν σὲ ἐπίσηµες κρατικὲς εἰδωλολατρικὲς τελετὲς καὶ
θυσίες.
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Κατατρόπωση τοῦ Λικινίου, πλήρης ἐλευθερία τῶν Χριστιανῶν

ὴν εὐεργετικὴ γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς ἐννεαετὴ εἰρήνη διέκοψε ἡ ἀφρο3
σύνη, ὁ φθόνος καὶ ἡ καινοδοξία τοῦ Λικινίου. Ἄδραξε τὴν εὐκαιρία ἀπὸ
τὰ φιλοχριστιανικὰ µέτρα τοῦ Κωνσταντίνου νὰ προκαλέσει νέο πόλε3
µο ἐναντίον του µὲ τὴ βεβαιότητα ὅτι θὰ τὸν ὑποστήριζαν πρόθυµα ὅλοι

οἱ εἰδωλολατρικοὶ πληθυσµοὶ τῆς αὐτοκρατορίας, ποὺ ἀποτελοῦσαν τὸ µεγα3
λύτερο µέρος τοῦ πληθυσµοῦ της. Ξεκίνησε µὲ διώξεις τῶν Χριστιανῶν ἀπὸ τὴν
αὐλή του καὶ ἀπὸ τὶς τάξεις τῶν ἀξιωµατικῶν, καθὼς καὶ µὲ παρεµπόδιση τῶν
ἐκκλησιαστικῶν Συνόδων. Κατόπιν προχώρησε στὸ κλείσιµο τῶν Ναῶν, ἀκό3
µη καὶ σὲ κατεδάφισή τους, καθὼς καὶ σὲ αὐστηρὲς ποινὲς σὲ ὅσους ἀντι3
δροῦσαν στὰ µέτρα του. Ἐν τῷ µεταξὺ ἑτοίµασε πολεµικὲς δυνάµεις ἀπὸ
150.000 πεζούς, 15.000 ἱππεῖς καὶ 350 πολεµικὰ πλοῖα καὶ τὸ ἔτος 323 κή3
ρυξε τὸν πόλεµο κατὰ τοῦ
Κωνσταντίνου. Αὐτὸς ὅ3
µως δὲν ἦταν ἀνέτοιµος.
Μὲ τὴ δύναµη τοῦ Σταυροῦ
καὶ προπορευόµενο τὸ λά3
βαρο τοῦ στρατοῦ του ἀπὸ
120.000 πεζούς, 10.000
ἱππεῖς καὶ 200 πλοῖα µὲ
ἑλληνικὸ πλήρωµα ἀντιµε3
τώπισε τὸν ἐχθρό. Στὶς 3
Ἰουλίου πολέµησε στὴν
Ἀδριανούπολη καὶ στὶς 10
Σεπτεµβρίου στὴ Χρυσόπο3
λη, ὅπου κατατρόπωσε τὸ
Λικίνιο, ποὺ ἐν τῷ µεταξὺ
εἶχε χάσει καὶ τὴ ναυµαχία
στὸν Ἑλλήσποντο. Ἔτσι, σὲ
ἡλικία 49 ἐτῶν ὁ Κων3
σταντῖνος, περὶ τὰ τέλη τοῦ 323, ἔγινε αὐτοκράτορας σὲ ὅλο τὸ ρωµαdκὸ κρά3
τος, ∆υτικὸ καὶ Ἀνατολικό, τὸ ὁποῖο ἑνοποιήθηκε.

Τὸ πρῶτο ἔργο τοῦ ἐνδόξου νικητοῦ, τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, ἦταν νὰ
ἀποδώσει µὲ νόµο σὲ ὅλους τοὺς Χριστιανοὺς τὴ θρησκευτική τους ἐλευθερία,
τὴν ἀσφάλεια τῆς λατρείας τους καὶ τὶς νόµιµες ἀποζηµιώσεις ποὺ δικαιοῦνταν.

Ἡ µάχη τῆς Ἀδριανουπόλεως
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Στὸ νόµο αὐτὸ ἀπέδιδε τὴν κατάπαυση τῶν διωγµῶν στὸ Θεῖον, τὸ ὁποῖο τὸν
κάλεσε πρῶτα νὰ κυβερνήσει τὶς Βρετανικὲς νήσους καὶ κατόπιν τὶς ἀνατο3
λικὲς χῶρες, γιὰ νὰ ἀνακαλέσει τὸ ἀνθρώπινο γένος στὸ νόµο τοῦ Εὐαγγελίου.

Τὸ ἴδιο ἔτος σὲ ἕνα δεύτερο νόµο του ἀναφερόταν πρῶτον «εἰς τὸν µέγιστον
Θεόν, τὸν Ἅγιον Θεόν, τὸν ∆εσπότην τῶν ὅλων». Περίτρανα, λοιπόν, ὁµολο3
γοῦσε ὅτι µόνο µὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἐπιχείρησε καὶ κατόρθωσε σωτηριώ3
δη πράγµατα καὶ ὁ στρατός του κατήγαγε περιφανεῖς νίκες κατὰ τῶν ἐχθρῶν.
Γι’ αὐτὸ καὶ τοῦ χάρισε τὴν καρδιά του µὲ ὅλη του τὴν εὐλάβεια καὶ ἀγάπη
αὐξάνοντας ταυτόχρονα τὴν πίστη του σὲ Αὐτόν. Τέλος τὸν παρακαλοῦσε νὰ
γίνει εὐµενὴς καὶ πράος σὲ ὅλους τοὺς Χριστιανοὺς τῶν ἐπαρχιῶν του καὶ τοῦ
ζητοῦσε νὰ ἐπιφέρει ἴαση τῶν δεινῶν τους χρησιµοποιώντας ὡς θεράποντά του
αὐτὸν τὸν ἴδιο. Στὸ νόµο ἐκεῖνο ἐπανέλαβε τὴν ἀρχὴ τῆς γενικῆς ἀνεξιθρη3
σκείας καὶ ἐλευθερίας τῆς συνειδήσεως, τὴν ὁποία περιελάµβανε τὸ ∆ιάταγµα
τῶν Μεδιολάνων τοῦ 313 καὶ τὸ νόµο αὐτὸ ἔθετε ὑπὸ τὴν προστασία τοῦ εἰρη3
νάρχου Θεοῦ, τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης. Ἡ κατηγορία κατὰ τοῦ Κωνσταντίνου ὑπὸ
τῶν εἰδωλολατρῶν ὅτι ἡ ἐλευθερία τῆς συνειδήσεως ἀφοροῦσε µόνο τοὺς Χρι3
στιανοὺς δὲν εὐσταθεῖ. Μάλιστα ἐπέτρεψε τὴν ἵδρυση ἐθνικῶν ναῶν12. Τοὺς
ὑπηκόους του τοὺς ἐνθάρρυνε, βέβαια, νὰ πηγαίνουν στοὺς βωµοὺς καὶ στὰ δη3
µόρια ἱερὰ καὶ νὰ τελοῦν τὶς τελετές τους κατὰ τὶς συνήθειές τους13, ἡ ἀλήθεια
ὅµως εἶναι ὅτι περιόρισε τοὺς εἰδωλολάτρες, γιατὶ αὐτοὶ εἶχαν ἠθικὰ παρε3
κτραπεῖ καὶ τὰ ἱερά τους εἶχαν γίνει ἄντρα πορνείας καὶ ἀκολασίας, ὅπως ἀνα3
φέρει ὁ ἱστορικὸς Εὐσέβιος14.

Ἡ αἵρεση τοῦ Ἀρείου

ετὰ τὴ νίκη τοῦ Κωνσταντίνου ἐπὶ τοῦ Λικινίου αὐτὸς τροπαιοῦχος
µετέβη στὴ Νικοµήδεια, ἡ ὁποία ἀπὸ τὰ χρόνια τοῦ ∆ιοκλητιανοῦ
εἶχε γίνει πρωτεύουσα τοῦ ἀνατολικοῦ κράτους. Μὲ πολλὴ συγκίνη3
ση πάτησε τὰ πόδια του στὴν πόλη ποὺ τὸ 305 εἶχε ἀφήσει νεαρὸς χι3

λίαρχος, γιὰ νὰ εἰσέλθει τώρα αὐτοκράτορας ὅλου τοῦ Ρωµαdκοῦ κράτους.
Ἐκεῖ ὅµως τὸν περίµενε µία δυσάρεστη ἔκπληξη. Ἔγκριτοι πολίτες καὶ κλη3
ρικοὶ τὸν ἐπισκέφθηκαν ἀµέσως, γιὰ νὰ τὸν παρακαλέσουν νὰ εἰρηνεύσει τὴν
Ἐκκλησία, ποὺ εἶχε διχασθεῖ ἀπὸ τὴν αἵρεση τοῦ Ἄρειου. Τί τραγικὴ εἰρω3

12. Ζώσιµος, 2, 31, Aurelius Victor, Caesares 40, Orelli, Iscriptions latinae, III, ἀριθµ.
55880.

13. Θεοδοσιανὸς Κώδικας ΙΧ, 16, 1 καὶ 2, νόµος τοῦ 319 καὶ 320 µ. Χ.
14. Εὐσέβιος, Βίος Κωνσταντίνου, Γ´, 55.
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νεία! Ἐνῶ ἐκεῖνος µοχθοῦσε γιὰ τοὺς
νόµους τῆς ἀνεξιθρησκείας καὶ τῆς
ἐλευθερίας τῆς συνειδήσεως, γιὰ θρη3
σκευτικὴ εἰρήνη καὶ κοινωνικὴ ἡσυ3
χία ξαφνικὰ εἶχε νὰ ἀντιµετωπήσει
ἐσωτερικὲς διαµάχες καὶ διαιρέσεις τοῦ
Χριστιανικοῦ πληρώµατος, ποὺ ἀπει3
λοῦσαν τὴ δηµόσια τάξη. Ἔπρεπε, λοι3
πόν, σύντοµα νὰ δράσει µὲ σοβαρότητα
καὶ ὑπευθυνότητα.

Μὲ τὴν ταχύτητα καὶ τὴν ἀποφασιστικότητα ποὺ τὸν διέκρινε ὁ Μέγας
Κωνσταντῖνος καὶ τὴν τάση τῶν εἰρηνοποιῶν, αὐτῶν ποὺ µακαρίζει ὁ Κύριος
λέγοντας: «Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται»15, ἔγρα3
ψε ἐπιστολὴ στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀλεξανδρείας Ἀλέξανδρο καὶ στὸν πρεσβύτε3
ρο Ἄρειο προτρέποντάς τους σὲ γρήγορη συνεννόηση καὶ συνδιαλλαγή. Τὸ σκε3
πτικό του ἦταν ὅτι τὰ λεπτὰ θεολογικά, δογµατικὰ ζητήµατα δὲν ἔπρεπε νὰ
ἐξονυχίζονται µὲ τὴν περιορισµένη ἀνθρώπινη σοφία καὶ γνώση, πολὺ δὲ πε3
ρισσότερο νὰ γίνονται ἀντικείµενα δηµόσιας συζητήσεως καὶ ὄργανα φανατι3
σµοῦ καὶ διαιρέσεως τῆς κοινῆς γνώµης, γνωµατεύοντας µάλιστα ὅτι ἡ ἀνα3
κίνηση τέτοιων ζητηµάτων ἀποτελοῦσε «ἀνωφελοῦς ἀργίας ἐρεσχελίαν». Ἡ
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ οἱ λει3
τουργοί της, ἐφ’ ὅσον τὸ Χριστια3
νικὸ δόγµα περὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος
ἦταν καθορισµένο παρὰ τὴν ὕπαρ3
ξη αἱρέσεων, εἶχε νὰ ἀσχοληθεῖ µὲ
πράγµατα σπουδαιότατα. Ὄφειλε
νὰ βαδίζει στὴν ἐπιθυµία τῆς ἑνό3
τητος τοῦ Χριστοῦ µας, «ἵνα οἱ πι$
στοὶ ὦσιν ἕν»16, καὶ νὰ ἀποφεύγει
κάθε διαίρεση καὶ ἐσωτερικὴ ἀντιπαράθεση τῶν µελῶν της, γιὰ νὰ ἀπευθύ3
νεται αὐτὴ µὲ ὑψηλὸ κύρος καὶ πρὸς τοὺς πιστοὺς καὶ πρὸς τοὺς ἀπίστους. Ἐξ
ἄλλου ἐπιθυµοῦσε ἡ κοινωνικὴ πολιτική του νὰ βασίζεται στὶς ἀρχὲς καὶ τὸ
ἦθος τοῦ Εὐαγγελίου τῆς ἀγάπης ἔµπρακτα καὶ ὄχι µόνο δογµατικά, γιὰ νὰ πι3

15. Ματθ. ε΄ 9.
16. Ἰωάν. ιζ΄ 22.

Τὸ παλάτι τοῦ ∆ιοκλητιανοῦ

Ὁ κόλπος τῆς Νικοµήδειας
µὲ ἄποψη τῆς σηµερινῆς πόλεως
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στοποιεῖται ἔτσι τὸ κῦρος τοῦ δόγµατος. Τὴν εἰρήνευση καὶ τὴ συνδιαλλαγὴ
µεταξὺ τῶν δύο µερῶν τὴ ζητοῦσε ὡς «συνθεράπων αὐτῶν», δηλαδή, ὡς θερά3
ποντας τῆς Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος ἦταν ὑποχρεωµένος καὶ δι3
καιοῦνταν νὰ µεριµνᾶ γιὰ τὸ καλὸ τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ ἐξυπηρετεῖ τὸ θεῖο
της ἔργο, τὸ ὁποῖο τραυµάτιζε ἡ διαµάχη τῶν αἱρέσεων καὶ τὰ ἀναφαινόµενα
σχίσµατα. Μάλιστα, γιὰ νὰ κεντρίσει τὸ ἐνδιαφέρον τόσο τοῦ Ἀλεξάνδρου ὅσο
καὶ τοῦ Ἀρείου, χαρακτήριζε τοὺς λειτουργοὺς τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας
«ἀρχηγοὺς τῆς τῶν ἐθνῶν σωτηρίας».

Ὁ εἰρηνοποιὸς αὐτοκράτορας

῾ διαµάχη µεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων καὶ τῶν Ἀρειανῶν συνεχίσθηκε καὶ
µετὰ τὴν παρέµβαση τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ἔτσι, αὐτὸς ἀναγ3
κάσθηκε νὰ ἐπιζητήσει ἄλλο τρόπο διακανονισµοῦ τοῦ ζητήµατος καὶ

µάλιστα µέσα στὰ θέσφατα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Γνώριζε ἀπὸ τὴν ἱστο3

Ἡ Α´ Οἰκουµενικὴ Σύνοδος
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ρία γιὰ τὴν Ἀποστολικὴ Σύνοδο τοῦ ἔτους
52, ἡ ὁποία ἐπέλυσε πολλὰ προβλήµατα,
καθὼς καὶ γιὰ Τοπικὲς Συνόδους µέχρι
τῶν ἀρχῶν τοῦ τετάρτου αἰῶνος, µερικῶν
ἀπὸ τὶς ὁποῖες οἱ ἀποφάσεις διεσώθησαν,
ὅπως τῆς Καρχηδόνος, τῆς Ἀγκύρας καὶ
τῆς Νεοκαισαρείας. Αὐτὲς οἱ Σύνοδοι
εἶχαν συγκληθεῖ ἀπὸ τὶς τοπικὲς Ἐκκλη3
σίες, οἱ ὁποῖες καὶ εἶχαν πάρει τὴν πρωτο3
βουλία. Ἡ ἔκταση ὅµως τοῦ Ἀρειανικοῦ ζη3
τήµατος ἐπέβαλλε τὴ σύγκληση Οἰκουµε3
νικῆς Συνόδου µὲ ἀντιπροσώπους ὅλων τῶν
ἀνὰ τὸν τότε γνωστὸ ἑλληνορρωµαdκὸ κό3
σµο τοπικῶν Ἐκκλησιῶν. Τὸ ἔργο αὐτό,
βέβαια, δὲν θὰ µποροῦσε νὰ τὸ ἀναλάβει κα3
µία Ἐκκλησία, γιατὶ παρὰ τὴν ἄµεση προ3
τεραιότητά του εἶχε ταυτόχρονα δυσβάστα3
κτο οἰκονοµικὸ κόστος. Ἂν αὐτὸ τὸ ἔργο ἀφηνόταν στὴν Ἐκκλησία ἐξ ἄλλου
ὑπῆρχε πιθανότης νὰ συνέλθουν δύο ξεχωριστὲς Σύνοδοι, µία τῶν Ὀρθοδόξων
καὶ µία τῶν Ἀρειανιστῶν, µὲ κίνδυνο ἐπιδεινώσεως τοῦ χάσµατος καὶ τῆς διαι3
ρέσεως τοῦ ποιµνίου. Ἡ µόνη σύγκληση ἔπρεπε νὰ γίνει µὲ τὸ κύρος τῆς αὐτο3
κρατορίας καὶ τὴν πρωτοβουλία αὐτὴ ἀνέλαβε ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος, ὁ ὁποῖος
ἀναγνωριζόταν ἀπὸ ὅλους ὡς φίλος καὶ προστάτης τῶν Χριστιανῶν καὶ τῆς
Ἐκκλησίας τους. Ἔτσι οἱ προσκλήσεις ἐστάλησαν στὸ ὄνοµα τοῦ βασιλέως, ὁ
ὁποῖος καὶ ἐκφώνησε τὸν ἐναρκτήριο λόγο καὶ παρακάθησε στὶς συνεδριάσεις
µαζὶ µὲ τοὺς ἀξιωµατούχους του, οἱ ὁποῖοι διηύθυναν τὸ δικονοµικὸ µέρος τῶν συ3
νεδριάσεων γιὰ τὴν τήρηση τῆς νόµιµης εὐταξίας. Τὸ καθαρὰ θεολογικὸ καὶ
ἐκκλησιαστικὸ µέρος τῶν συνεδριάσεων ἀφέθηκε τοὺς Ἐπισκόπους.

Μερικοὶ σήµερα ἐπικρίνουν τὴν ἀνάµιξη τοῦ Βασιλέως στὰ Ἐκκλησιαστικὰ
πράγµατα λέγοντας ὅτι δηµιούργησε κακὸ προηγούµενο πολιτειακῆς παρεµ3
βάσεως στὰ ἐσωτερικὰ τῆς Ἐκκλησίας. ∆ὲν ἔχουν δίκιο. Στὸν ἀρχαῖο κόσµο ἡ
ἀνώτατη πολιτικὴ ἡγεσία ἦταν καὶ θρησκευτικὴ καὶ ὁ αὐτοκράτορας αὐτοδι3
καίως ἦταν καὶ ὕπατος ἀρχιερεύς, Pontifex maximus. Μὴ ξεχνᾶµε ὅτι ὁ Μέ3
γας Κωνσταντῖνος ἔδειξε περισσὴ εὐλάβεια στὴν Ἐκκλησία ἀναγνωρίζοντας
στοὺς Χριστιανοὺς Ἐπισκόπους ὅλη τὴ δικαιοδοσία στὰ ἐσωτερικὰ τῆς Ἐκκλη3
σίας καὶ διακήρυξε ἐνώπιον τῶν τριακοσίων δέκα καὶ ὀκτὼ Πατέρων τῆς Συ3

Ὁ Αὔγουστος
ὡς Pontifex

maximus
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νόδου τῆς Νικαίας: «Ὑµεῖς µὲν τῶν ἔσω τῆς Ἐκκλησίας, ἐγὼ δὲ τῶν ἐκτὸς ὑπὸ
Θεοῦ καθισταµένας ἐπίσκοπος ἂν εἴην»17. Ποιὰ ἦταν τὰ ἐκτός: Ἡ σύνταξη
ἐκκλησιαστικῶν νόµων γιὰ τὴ διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ὀργάνωσή της,
τὰ κοσµικά της συµφέροντα καὶ τὶς σχέσεις της µὲ τὴν πολιτεία γιὰ χάρη ἁρµο3
νίας, ἀφοῦ τὰ µέσα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι πνευµατικά, ἐνῶ ἡ οἰκονοµικὴ δύνα3
µη ἀνήκει στὸ κράτος. Βέβαια, τὴν ἐποχὴ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου οἱ δια3
θέσεις τῆς πολιτείας ἦσαν εὐνοdκὲς πρὸς τὴν Ἐκκλησία, ἐνῶ ὑπῆρξαν µεταγε3
νέστερα περίοδοι, ὅπου οἱ αὐτοκράτορες κατέθλιβαν καὶ καταπίεζαν τὴν
Ἐκκλησία. Αὐτοί, ἂν εὕρισκαν Ἐκκλησία χωρὶς κανένα νοµικὸ δεσµό, θὰ τὴν
µεταχειρίζονταν ἀκόµη χειρότερα ὡς ὀργανισµὸ ἀσυµβίβαστο πρὸς τὴν ἔννοια
καὶ τὰ θεµελιώδη δίκαια τῆς κρατικῆς ἐξουσίας.

Ἐπίσκεψη στὴ Ρώµη

ετὰ τὴ νικηφόρα µάχη τοῦ Κωνσταντίνου κατὰ τοῦ Μαξεντίου, στὰ τέ3
λη Ὀκτωβρίου τοῦ 312, ὁ τοῦ «νικοποιοῦ Σταυροῦ δυνάµει» αὐτοκρά3
τορας εἰσῆλθε στὴν αἰώνια πόλη τροπαιοῦχος. ∆ὲν παρέµεινε ὅµως πολὺ
σὲ αὐτή. Πέρασε µεγάλο χρονικὸ διάστηµα σὲ διάφορες πόλεις τῆς Ἰτα3

λίας καὶ Γαλατίας καὶ µετὰ τὴ νί3
κη του κατὰ τοῦ Λικινίου σὲ πό3
λεις τῆς Ἑλλάδας, ἰδιαίτερα τὴ
Θεσσαλονίκη καὶ τὴ Νικοµήδεια.
Βασίλευε ὡς Χριστιανὸς αὐτο3
κράτορας, παρ’ ὅτι δὲν εἶχε ἀκόµη
εἰσέλθει στὴν κοινωνία τῶν
πιστῶν µὲ τὸ ἅγιο βάπτισµα. Ἐνῶ
ὅµως ἡ νοµοθεσία του ἦταν χρι3

στιανίζουσα καὶ οἱ µεταρρυθµήσεις του ἀποδεκτὲς ἀπὸ ὅλους, στοὺς κατοίκους
τῆς Ρώµης δὲν εὕρισκαν ἀπήχηση. Αὐτὴ παρέµενε ἀποκοµµένη ἀπὸ τὸ ὑπόλοι3
πο κράτος, λὲς καὶ ἦταν ξένο σῶµα. Ἐκεῖ ἐξακολουθοῦσαν τὰ νοµίσµατα νὰ φέ3
ρουν εἰκόνες τῶν θεῶν τῆς εἰδωλολατρίας καὶ ἡ Σύγκλητος νὰ συνεδριάζει σὲ
ναοὺς γεµάτους εἴδωλα, ἀφοῦ ἡ πλειονότητα τοῦ λαοῦ τηροῦσε τὶς ἱεροτελεστίες
τῆς πολυθεΐας. Ἐπειδὴ δὲ ὡς ἐπίσηµη θρησκεία τοῦ κράτους θεωροῦνταν ἡ εἰδω3
λολατρία καὶ ὁ αὐτοκράτορας ὕπατος ἀρχιερεύς της, ὅλες οἱ προσφωνήσεις στὰ

17. Μιχαὴλ Γαλανοῦ, Οἱ βίοι τῶν Ἁγίων, µὴν Μάdος, σελὶς 91, ἔκδοσις Ἀποστολικῆς
∆ιακονίας, Ἀθῆναι 1988.
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στρατόπεδα καὶ τὶς ἐπίσηµες τελετὲς γίνονταν στὸ ὄνοµα
τῶν ἀρχαίων θεῶν. Αἰσθάνθηκε, λοιπόν, τὴν ἀνάγκη ὁ
Κωνσταντῖνος µετὰ ἀπὸ ἀπουσία δεκατριῶν ἐτῶν νὰ ἐπα3
νακάµψει στὴν πρωτεύουσα τῆς ρωµαdκῆς αὐτοκρατορίας.
Αὐτὸ ἔγινε τὸ 326.

Ὀκτὼ ὅµως ἡµέρες παραµονῆς τοῦ Κωνσταντίνου στὴ
Ρώµη ἦταν ἀρκετές, γιὰ νὰ κατανοήσει τὴν ἀδιάλλακτη καὶ ἀγεφύρωτη ἀντί3
θεση µεταξύ αὐτοῦ καὶ τοῦ Κράτους του. Στὴν ἑορτὴ τῶν ἱππέων ἀνέβηκαν
ὅλοι νὰ θυσιάσουν στὸ ∆ία. Ὁ Κωνσταντῖνος δὲν θέλησε νὰ παρευρεθεῖ καὶ
µάλιστα ἐκφράσθηκε µὲ ἀποδοκιµασία γιὰ τὰ τεκταινόµενα. Οἱ συγκλητικοὶ
τότε, οἱ ἄλλοι ἐπίσηµοι καὶ οἱ ἱππεῖς ἀγανάκτησαν καὶ ἀκούσθηκαν ὕβρεις
καὶ ἀποδοκιµασίες κατὰ τοῦ διερχοµένου αὐτοκράτορος. Ἀντίθετα, ἐπευφηµή3
θηκε ὁ πρωτότοκος γιός του Κρίσπος, ἀπὸ τὴν πρώτη του γυναίκα, τὴ Μινερ3
βίνη, ὁ ὁποῖος εἶχε διαπρέψει στὶς µάχες καὶ ὡς ἀρχηγὸς τοῦ στόλου στὴ ναυ3
µαχία τοῦ Ἑλλησπόντου, καὶ ἐπὶ πλέον ἦταν ἀντίθετος πρὸς τὴ χριστιανοφι3
λία τοῦ πατέρα του. Κατενόησε λοιπὸν ὅτι µεταξύ αὐτοῦ καὶ τῆς Ρώµης «χά3
σµα µέγα ἐστήρικται»18, ἀφοῦ ἦταν ἀποφασισµένος νὰ βαπτισθεῖ Χριστιανὸς
καὶ νὰ δηµιουργήσει νέα πρωτεύουσα τῆς αὐτοκρατορίας στὴν Ἀνατολὴ καὶ
µάλιστα στὴν ὑπέροχη θέση τοῦ ἀρχαίου Βυζαντίου.

Κωνσταντινούπολη, ἡ νέα Βασιλεύουσα

῾ ὁραµατισµὸς τοῦ Κωνσταντίνου γιὰ τὴν
ἵδρυση νέας πρωτεύουσας δὲν ἄργησε νὰ ὑλο3
ποιηθεῖ. Χάρη στὴ δραστηριότητά του χρει3
άσθηκε χρόνος ἐννέα µόλις µηνῶν γιὰ τὴν

ὁλοκλήρωσή της. Ἀφήνοντας τὴ λαµπρὴ κατακό3
σµησή της περιορίζουµε τὴν ἀναφορά µας στὸ θρη3
σκευτικὸ καὶ ἐκκλησιαστικό της µέρος καὶ µεταφέ3
ρουµε µερικὰ ἀπ’ αὐτὰ ποὺ καταγράφει ὁ µεγάλος
µας ἱστορικὸς Κωνσταντῖνος Παπαρρηγόπουλος: Ὁ
Κωνσταντῖνος «ἐτίµησε διὰ πολυαρίθµων εὐκτη3
ρίων οἴκων τὸ νέον θρήσκευµα πρὸς ἐξασφάλισιν καὶ θρίαµβον τοῦ ὁποίου ἀπε3
φάσισε κυρίως ν’ ἀνεγείρῃ τὴν νέαν πόλιν... ἐπὶ τῆς µεγάλης πλατείας, τοῦ κα3
λουµένου Φόρου, ὑψώθησαν δύο στῆλαι Ἑλένης καὶ Κωνσταντίνου καὶ ἐν µέσῳ

18. Λουκ. ιστ΄ 26.

Ὁ Κωνσταντῖνος
Παπαρρηγόπουλος
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αὐτῶν σταυρὸς φέρων τὴν ἐπιγραφήν: «Εἷς Ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός,
εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀµήν». Σὲ ἄλλο σηµεῖο τῆς Πόλεως ἄστραφτε τὸ χρυ3
σοποίκιλτο λάβαρο τοῦ Σταυροῦ µὲ τὴν ἐπιγραφή «Ἐν τούτῳ νίκα». Τὸ σηµεῖο
ἐπίσης τοῦ Σταυροῦ ἀπὸ χρυσάφι µὲ πολύτιµες πέτρες εἶχε τοποθετηθεῖ καὶ
στὴν ὀροφὴ τῆς Μεγάλης Αἴθουσας τῶν Ἀνακτόρων. Οἱ δηµόσιες κρῆνες εἶχαν
διακοσµηθεῖ µὲ εἰκόνες τοῦ Καλοῦ Ποιµένος ἢ τοῦ ∆ανιὴλ στὸ λάκκο τῶν λε3
όντων ἀπὸ ἐπιχρυσωµένο ὀρείχαλκο. Τέλος στὸ παλάτι εἰκονιζόταν ὁ βασιλεὺς
Κωνσταντῖνος σὲ στάση προσευχῆς, δεικνύοντας ἔτσι τὴν εὐσέβειά του καὶ τὴν
ὁµολογία τῶν διαπροσωπικῶν του σχέσεων µὲ τὸ Θεάνθρωπο Ἰησοῦ.

Τὰ ἐγκαίνια τῆς Νέας Βα3
σιλεύουσας ἔγιναν µὲ ἐπιση3
µότητα στὶς 11 Μαΐου τοῦ
330 καὶ ὁ Μέγας Κων3
σταντῖνος, ὁ κτίτοράς της, τὴν
ἀφιέρωσε στὴν προστασία τῆς
Ὑπεραγίας µας Θεοτόκου καὶ
τὴν ὀνόµασε Κωνσταντινού3
πολη ἢ Νέα Ρώµη. Στὸ Συνα3
ξαριστὴ τῆς 11ης Μαΐου
διαβάζουµε:

«Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ ἐπιτελεῖται ἀνάµνησις τῶν Γενεθλίων, ἤτοι Ἐγκαινίων,
τῆς θεοφυλάκτου καὶ θεοµεγαλύντου Κωνσταντινουπόλεως, ἐξαιρέτως ἀνα$
κειµένης τῇ προστασίᾳ τῆς Παναχράντου ∆εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ Ἀει$
παρθένου Μαρίας καὶ παρ' αὐτῆς διασῳζοµένης»19.

Ἀπολυτίκιον τῆς ἡµέρας. Ἦχος δ΄.

Τῆς Θεοτόκου ἡ πόλις τῇ Θεοτόκῳ προσφόρως
τὴν ἑαυτῆς ἀνατίθεται σύστασιν.

Ἐν αὐτῇ γὰρ ἐστήρικται διαµένειν
καὶ δι᾽ αὐτῆς περισῴζεται καὶ κραταιοῦται
βοῶσα πρὸς αὐτήν· Χαῖρε, ἡ ἐλπὶς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς.

Ἡ προσωνυµία «Νέα Ρώµη» δήλωνε ὅτι ἡ νέα πρωτεύουσα ἦταν ἕδρα καὶ
ἑστία τῆς θρησκείας τοῦ ταπεινοῦ Ναζωραίου, τοῦ ὁποίου οἱ ὀπαδοὶ πολὺ εἶχαν

19. Συναξαριστὴς Ματθαίου, σελὶς 254, Ἀθῆναι 1980.
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ὑποφέρει ἀπὸ τοὺς διωγµοὺς τῆς παλαιᾶς Ρώµης. Ἡ νέα πρωτεύουσα προµήνυε
τὴ νέα ἱστορικὴ πορεία τῆς αὐτοκρατορίας τοῦ Βυζαντίου µὲ τὴ Χριστιανικὴ
σφραγίδα.

Ἡ προτίµηση τοῦ Βυζαντίου γιὰ ἕδρα τοῦ νέου Κράτους πέρα ἀπὸ τὴν προ3
σωπικὴ ἐπιθυµία τοῦ Κωνσταντίνου, ὁ ὁποῖος µελέτησε τὰ προτερήµατα τῆς
περιοχῆς, δείχνει καὶ θεία καθοδήγηση τοῦ Χριστιανοῦ αὐτοκράτορα, ὁ ὁποῖος
προχωροῦσε µὲ τὴ δύναµη τοῦ Σταυροῦ καὶ τὶς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας µας.
Ἄλλωστε, τίποτα δὲν εἶναι τυχαῖο στὴ ζωή µας. Ὅλα ὁρίζονται ἀπὸ τὸν Κτί3
στη καὶ ∆ηµιουργό µας, ὁ ὁποῖος καὶ κατευθύνει τὶς κινήσεις µας πρὸς τὸ συµ3
φέρον τῶν ψυχῶν µας καὶ τὴν ἐγκαθίδρυση στὴ γῆ
τῆς Βασιλείας Του. Μὲ τὴν πίστη αὐτὴ ἐξηγεῖται
καὶ ἡ παράταση ζωῆς τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατο3
ρίας γιὰ δέκα αἰῶνες, κατὰ τοὺς ὁποίους παρὰ τοὺς
πολέµους δηµιουργήθηκε λαµπρὸς πολιτισµός,
ἴσως ὁ µόνος ἀληθινὸς πολιτισµὸς ποὺ γνώρισε ἡ
Εὐρώπη µεταξὺ τοῦ 5ου καὶ τοῦ 11ου αἰῶνος, ὅπως
ἔγραψε ὁ Κάρολος Ντήλ. Στὰ τείχη τῆς Κωνσταν3
τινουπόλεως συντρίφθηκαν οἱ ὀρδὲς τῶν Περσῶν,
τῶν Ἀβάρων, τῶν Σλαύων, τῶν Ἀράβων καὶ µάλι3
στα σὲ χρόνους ποὺ ἡ Εὐρώπη ἦταν ἀνίκανη νὰ
ἀµυνθεῖ. Ἡ Κωνσταντινούπολη ὑπῆρξε ὀ προµα3
χώνας καὶ τὸ προπύργιο τῆς Εὐρώπης στὸν Τουρκικὸ ἐπεκτατισµό, ποὺ µπό3
ρεσε νὰ ἑτοιµασθεῖ καὶ νὰ σώσει τὴν ἐλευθερία της καὶ τὸν πολιτισµό της.

Σχέσεις Μεγάλου Κωνσταντίνου – Μεγάλου Ἀθανασίου

῾ πόθος τοῦ Κωνσταντίνου γιὰ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας ὑπῆρξε δια3
καής, ὥστε νὰ εἶναι ἥσυχος καὶ ἀπερίσπαστος στὰ εἰρηνικά του ἔργα
καὶ νὰ γίνεται «φῶς τοῦ κόσµου»20 κατὰ τὴν εὐαγγελικὴ ρήση. Ὁ πό3
θος αὐτὸς ὅµως τρώθηκε βαθύτατα ἀπὸ τὰ ἀποτελέσµατα τῆς Συνό3

δου τῆς Νικαίας, ἡ ὁποία παρὰ τὴ βασιλικὴ ὑποστήριξη δὲν κατεύνασε τὰ πά3
θη, µὲ ἀποτέλεσµα τὸ στασιασµὸ τοῦ λαοῦ καὶ µέρους τοῦ κλήρου. Τὴ βασιλικὴ
αὐτὴ θλίψη καὶ ἀνησυχία ἐκµεταλλεύθηκε ὁ Μητροπολίτης Νικοµηδείας
Εὐσέβιος, ὁ ὁποῖος εἶχε µεγάλη οἰκειότητα πρὸς τὸν Κωνσταντῖνο, γιατὶ µέχρι
τὴν κτίση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τὰ χρόνια τοῦ ∆ιοκλητιανοῦ ἡ Νι3

20. Ἰωάν. η΄ 12.

Παναγία ἡ Νικοποιός
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κοµήδεια ἦταν ἡ ἕδρα τοῦ Ρωµαίου αὐτοκράτορα. Αὐτὸς τὸν ἔπεισε ὅτι ἡ ἀπο3
κατάσταση τῆς ποθητῆς ἑνότητος ἦταν πολὺ εὔκολη, γιατὶ ὁ Ἄρειος ἦταν
ἕτοιµος νὰ δώσει σαφὴ καὶ εἰλικρινὴ ὁµολογία τοῦ Συµβόλου τῆς Νικαίας. Στὴ
λύση αὐτὴ ἀντέδρασε ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας, Ἀθανάσιος ὁ Μέ3
γας, ὁ ὁποῖος κατήγγειλε τὴν ὁµολογία τοῦ Ἀρείου ὡς ἐλλιπή, ἀλλὰ καὶ ἀνει3
λικρινὴ καὶ ἐπέµενε ὅτι ἡ παραµονή του στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας θὰ
προξενοῦσε µεγάλη συµφορά.

Στὸ µεταξὺ ὁ Νικοµηδείας Εὐσέβιος κή3
ρυξε καταχθόνιο πόλεµο κατὰ τοῦ Μεγά3
λου Ἀθανασίου. Ἦλθε σὲ συνεννόηση µὲ
ἄλλους Ἐπισκόπους καὶ µὲ διάφορες
ἐχθρικὲς πρὸς τὸν Ἀθανάσιο ὁµάδες, γιὰ νὰ
πλάσουν διαβολὲς ἐναντίον του. Τὸν κατη3
γόρησαν ὡς καταπιεστή, ὡς ἱερόσυλο, ὡς
δολοφόνο καὶ ὡς συλλέκτη µεγάλων θη3
σαυρῶν στὴν Αἴγυπτο, µὲ σκοπὸ αὐτὸς νὰ
τοὺς χρησιµοποιήσει, γιὰ νὰ προκαλέσει
ἐπανάσταση κατὰ τοῦ αὐτοκράτορα. Τὶς
κατηγορίες αὐτὲς δίκασε τὸ 335 Σύνοδος
Ἐπισκόπων στὴν Τύρο κατευθυνόµενη
ὅµως ἀπὸ τὸν Εὐσέβιο καὶ καθήρεσε τὸν
Ἀθανάσιο, κήρυξε τὸν θρόνο τῆς Ἀλεξαν3
δρείας σὲ χηρεία καὶ δέχθηκε στοὺς κόλ3

πους τῆς Ἐκκλησίας τὸν Ἄρειο.
Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος διαµαρτυρήθηκε πρὸς τὸ βασιλέα, ὁ ὁποῖος διέταξε ἀνα3

ψηλάφηση τῆς δίκης ἐνώπιόν του µὲ πλήρεις ἐγγυήσεις ἀµεροληψίας. Οἱ πο3
λυµήχανοι ὅµως ἐχθροὶ τοῦ Ἀθανασίου ἔπλασαν νέα κατηγορία ἐναντίον του
µὲ τὴ βοήθεια τῶν ἐχθρῶν του στὴν Ἀλεξάνδρεια διαδίδοντας ὅτι αὐτὸς συνέ3
χιζε τὸ προδοτικό του ἔργο ἐµποδίζοντας τὴν ἀποστολὴ σίτου ἀπὸ τὴν Ἀλε3
ξάνδρεια, ὁ ὁποῖος ἀγοραζόταν µὲ δηµόσια δαπάνη καὶ κατὰ καιροὺς µοιραζό3
ταν δωρεὰν στὰ πλήθη τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἡ κατηγορία αὐτὴ ἔγινε
πιστευτὴ ἀπὸ τὸ λαὸ τῆς νέας πρωτεύουσας καὶ ξεσήκωσε τὸ λαὸ ἐναντίον τοῦ
Ἀθανασίου. Ἀκόµη καὶ ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος πίστεψε αὐτὴ τὴ σκευωρία, ἡ
ὁποία εἶχε πλασθεῖ µὲ µεγάλη ἐπιδεξιότητα, καὶ διέταξε τὴν ἐξορία τοῦ Ἀθα3
νασίου στὴν Αὐγούστα Τριβητῶν τῆς Γαλατίας. Ἐκεῖ ὁ Ἀθανάσιος ἔφθασε
στὶς ἀρχὲς τοῦ χειµῶνος τοῦ 336. Ἡ ἐξορία του ὅµως εἶχε µάλλον προσωρινὸ

Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος
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χαρακτήρα, µὲ σκοπὸ νὰ κατευνάσει τὰ πνεύµατα τοῦ λαοῦ, καὶ τοῦτο συνά3
γεται ἀπὸ τὴν ἀπόφασή του νὰ µὴν ἐπικυρώσει τὶς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου τῆς
Τύρου καὶ νὰ µὴν κηρύξει χηρεύοντα τὸ θρόνο τῆς Ἀλεξανδρείας. Ταυτόχρονα
ἔδωσε ὁδηγίες, ὥστε ὁ Ἐπίσκοπος Τριβηρῶν νὰ δεχθεῖ τὸν Ἀθανάσιο ὄχι ὡς
κατάδικο, ἀλλὰ ὡς φίλο καὶ νὰ τὸν περιποιηθεῖ κατάλληλα. Μὲ πολὺ σεβασµὸ
προσεφέρθη νὰ βοηθήσει τὸν Ἀθανάσιο καὶ ὁ πρεσβύτερος γιὸς τοῦ Κωνσταν3
τίνου, ὁ συνώνυµός του κυβερνήτης τῆς Γαλατίας.

Σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν περιπέτεια τοῦ Ἀθανασίου καὶ τὴν ἐµπλοκὴ τοῦ Μεγά3
λου Κωνσταντίνου φαίνεται ἡ ἀχαρακτήριστη φαυλότητα τοῦ Νικοµηδείας
Εὐσεβίου, ὁ ὁποῖος µυωπάζων ἀπὸ κακότητα δὲν ἔβλεπε τὸ καλὸ τῆς Ἐκκλη3
σίας. Ἔτσι, παρέσυρε πολλοὺς στὴν ἐγκληµατική του συνωµοσία, τὰ ἀσύστο3
λα ψεύδη καὶ τὶς συκοφαντίες. Θύµα του, δυστυχῶς, ὑπῆρξε καὶ ὁ Μέγας Κων3
σταντῖνος, στὸν ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία δὲν καταλόγισε εὐθύνες παρέχοντας τὸ δί3
δαγµα, ὅτι καὶ ὁ χρηστότερος µονάρχης ἀχρειστεύεται ἀπὸ τὰ φαῦλα στοιχεῖα
ποὺ τὸν περιβάλλουν καὶ τὸν συµβουλεύουν καταχθόνια.

Ἀντιµετώπιση τοῦ Ἀρείου

῞ταν ὁ ραδιοῦργος Νικοµηδείας Εὐσέβιος
καὶ οἱ συνένοχοί του ἐπανέλαβαν γιὰ
πολλοστὴ φορὰ πρὸς τὸν Κωνσταντῖνο
τὴ δῆθεν εἰλικρινὴ ἐπιστροφὴ τοῦ Ἀρεί3

ου στὴν Ὀρθοδοξία καὶ τοῦ ζήτησαν νὰ µεσολα3
βήσει στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως
Ἀλέξανδρο, γιὰ νὰ δεχθεῖ τὸν Ἄρειο στὴ θεία κοι3
νωνία, ὁ Κωνσταντῖνος κάλεσε πάλι τὸν Ἄρειο
καὶ τὸν ἀνέκρινε γιὰ τὶς προθέσεις του καὶ τὴν
πίστη του στὰ δόγµατα τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως.
Ὁ Ἄρειος τοῦ ἐπανέλαβε τὴν ὁµολογία ποὺ τοῦ
εἶχε κάνει στὰ τέλη τοῦ 330 ἀπαγγέλλοντας τὸ Σύµβολο τῆς πίστεως, ὅπως
τὸ συνέταξε ἡ Σύνοδος τῆς Νικαίας. Στὴν ἐρώτησή του ποὺ ἀκολούθησε ἂν
πρεσβεύει καµία πλάνη ἢ διατηρεῖ τὶς δοξασίες ποὺ ἐξέφραζε στὴν Ἀλεξάνδρεια,
ὁ Ἄρειος ὁρκίσθηκε ὅτι ὅλες τὶς ἔχει ἀπορρίψει. Τότε ὁ Βασιλεὺς τοῦ εἶπε: «Πή$
γαινε καί, εἰ µὲν ἡ πίστις σου ἔχει καλῶς, καλῶς ἔστω καὶ ὁ ὅρκος, ὃν ὥµοσες.
Εἰ δὲ ἡ πίστις σου ἀσεβής ἐστιν, ὁ Θεὸς τιµωρήσει τὸν ἐπίορκον». Τότε ὁ Κων3
σταντῖνος κάλεσε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀλέξανδρο καὶ τοῦ ἔδωσε ἐντολὴ νὰ κοι3
νωνήσει τὸν Ἄρειο τὴν ἑποµένη ἡµέρα, ποὺ ἦταν Κυριακή.
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Μπαίνει ἐδῶ τὸ ἐρώτηµα: «Εἶχε δικαίωµα ὁ Κωνσταντῖνος νὰ δώσει τέτοια
ἐντολὴ στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως καὶ µάλιστα γιὰ κληρικὸ
ποὺ καταδίκασε καὶ καθαίρεσε Οἰκουµενικὴ Σύνοδος;» Ἀσφαλῶς ὄχι! Ἀλλὰ
καὶ στὴν περίπτωση αὐτὴ ὁ Κωνσταντῖνος δὲν ἐνήργησε αὐθαίρετα. Εἶχε ὑπ’
ὄψη του τὴν ἀπόφαση τῆς Συνόδου τῆς Τύρου τοῦ 335, ἡ ὁποία εἶχε δεχθεῖ τὴν
ἐπανένταξη τοῦ Ἀρείου στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπίσης πρὶν ἀπὸ λίγο
µιὰ ἄλλη τοπικὴ Σύνοδος «τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει καὶ περὶ τὴν Κων3
σταντινούπολιν διατριβόντων Ἐπισκόπων» εἶχε ψηφίσει θετικὰ γιὰ τὴν θεία
µετάληψη τοῦ Ἀρείου. Ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ Ἐπίσκοποι βεβαίωναν τὸν Κωνσταντῖνο
ὅτι, µὲ τὴ στροφὴ ποὺ ἔδειχνε ὁ Ἄρειος, θὰ ἐπανερχόταν ἡ ποθητὴ ὁµόνοια καὶ
ἑνότητα στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ στὴν περίπτωση αὐτὴ ὁ Μέγας
Κωνσταντῖνος δὲν ἐνήργησε µὲ γνώµονα τὴν ἐπιβολή του στὴν Ἐκκλησία καὶ
στὴν Ὀρθοδοξία. Ἦταν ξένος πρὸς τὸ Κανονικὸ ∆ίκαιο, τὸ ὁποῖο ἄλλωστε τό3
τε δὲν εἶχε ἀκόµη δηµιουργηθεῖ, καὶ εἶχε τὴν εἰλικρινὴ πρόθεση ἐξυπηρετή3
σεως τῆς Ἐκκλησίας, τῆς κοινωνίας καὶ τοῦ κράτους δείχνοντας καλὴ πίστη
σὲ ὅσα τόσοι Ἐπίσκοποι µὲ συνοδικὲς ἀποφάσεις εἶχαν ἐγκρίνει, µὲ σκοπὸ τὴν
εἰρήνευση τῆς Ἐκκλησίας. Ἄλλωστε, τὰ πράγµατα τὰ εἶχε ἀφήσει στὴ δι3
καιοδοσία τοῦ Θεοῦ µὲ τὴ φράση ποὺ προαναφέραµε: «Εἰ δὲ ἡ πίστις σου ἀσε$
βής ἐστιν, ὁ Θεὸς τιµωρήσει τὸν ἐπίορκον».

Καὶ ὁ Θεὸς δίκασε καὶ κατεδίκασε. Ἐνῶ
ὁ γηραιὸς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλέξανδρος ἀπο3
µακρυνόµενος ἀπὸ τὰ ἀνάκτορα εἶχε µπεῖ σὲ
ἕνα Ναὸ καὶ δακρύζοντας ζητοῦσε τὴ θεία
παρέµβαση καὶ βοήθεια, ὁ Ἄρειος ἔβγαινε
καὶ αὐτὸς ἀπὸ τὰ ἀνάκτορα, ἀλλὰ µὲ φαρι3
σαdκὸ ὕφος καὶ µεγαλόφωνα καὶ θριαµβευ3
τικὰ συνοµιλοῦσε µὲ τοὺς φίλους του. Ξαφ3
νικὰ αὐτὸς αἰσθάνθηκε πόνους στὴν κοιλιὰ
καὶ ζήτησε τόπο γιὰ ἱκανοποίηση τῆς ἀνάγ3
κης του. Ἐκεῖ ὅµως ἦλθε ἡ θεία δίκη καὶ ὁ
ἐπίορκος Ἄρειος δὲν ἐξῆλθε ζωντανὸς ἀπὸ αὐ3
τόν. Ὅταν ἀνησυχοῦντες τὸν ζήτησαν οἱ φίλοι
του, τὸν βρῆκαν νὰ κεῖται κατάχαµα µὲ σκα3
σµένο τὸ σῶµα του. «Ἔστι δίκης ὀφθαλµός,
ὃς τὰ πάνθ’ ὁρᾷ»!

Ὁ Ἅγιος Ἀλέξανδρος,
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
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Κατακρίσεις γιὰ φόνους

ατακρίνουν οἱ κακόπιστοι τὸν Κωνσταντῖνο ὅτι κατεδίκασε σὲ θάνατο
τὸ Μαξιµιανό, τοῦ ὁποίου µάλιστα τὴ θυγατέρα Φαύστα εἶχε λάβει δεύ3
τερη σύζυγό του21. Ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια τὴν ὁποία καταγράφει ὁ Πα3
παρρηγόπουλος εἶναι ὅτι ὁ Μαξιµιανὸς ἐπιβουλεύθηκε «τὴν ἀρχὴν καὶ

τὴν ζωήν» τοῦ Κωνσταντίνου, ὥστε νὰ φονευθεῖ ἀπὸ ἐκεῖνον τὸ 310. Ἡ θα3
νάτωση ἐκείνη ἦταν δικαίωµα καὶ καθῆκον τοῦ Κωνσταντίνου ἀπέναντι ὄχι
µόνο τῆς ζωῆς του, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀρχῆς του, τὴν ὁποία ὄφειλε νὰ προασπίσει,
καθόσον µάλιστα ἐξυπηρετοῦσε τὸ κοινὸ ἀγαθό. Ἂν καὶ ποτὲ ἕνας φόνος δὲν δι3
καιολογεῖται, ὅµως ὁ Κωνσταντῖνος προέβη στὴν πράξη του ἐκείνη ἀµυνόµε3
νος καὶ ὑπερασπιζόµενος ὄχι τόσο τὸν ἑαυτό του, ὅσο τὶς ἀρχές του τῆς ἰσοπο3
λιτείας, τὶς ὁποῖες ἤθελε νὰ ἐφαρµόσει στὸ κράτος του. Μὴ λησµονοῦµε ἄλλω3
στε ὅτι ὁ Κωνσταντῖνος εἶχε µὲν ἠθικὸ ἔρεισµα, ὅµως δὲν εἶχε ἀκόµη ἀσπασθεῖ
τὴ Χριστιανικὴ πίστη, στὴν ὁποία ἡ ἀξία τοῦ προσώπου εἶναι ἀνώτερη ἀπὸ κά3
θε ἄλλη ἀξία καὶ σ’ αὐτὴ δὲν ἰσχύει τὸ λεγόµενο : «Ὁ σκοπὸς ἁγιάζει τὰ µέσα».

Ἡ µεγαθυµία τοῦ Κωνσταντίνου ἀπέναντι στοὺς ἐπιβούλους του φάνηκε καὶ
στὴν περίπτωση τοῦ Βασσιανοῦ, ὁ ὁποῖος καὶ αὐτὸς εἶχε ἀποπειραθεῖ νὰ τὸν δο3
λοφονήσει22.

Κατὰ δεύτερο λόγο ἐπικρίθηκε ὁ Κωνσταντῖνος γιὰ τὸ θάνατο τοῦ Λικινί3
ου, µὲ τὸν ὁποῖο εἶχε συνυπογράψει τὸ ∆ιάταγµα τῶν Μεδιολάνων καὶ στὸν
ὁποῖο εἶχε δώσει γιὰ σύζυγο τὴν ἀδελφή του Κωνσταντία. Ὁ Λικίνιος, κατὰ
τὸν Παπαρρηγόπουλο, ἦταν ἄνθρωπος ἐπίβουλος καὶ φθονερός. Ἂν καὶ ὑπέ3

21. Ὁ Μαξιµιανὸς ἤθελε νὰ γίνει αὔγουστος, αὐτοκράτορας καὶ διώχθηκε ἀπὸ τὸ γιό
του Μαξέντιο. Κατέφυγε στὴν κόρη του Φαύστα, τὴ σύζυγο τοῦ Κωνσταντίνου, ἀπὸ τὸν
ὁποῖο ζήτησε προστασία. Τὸ 310 ὅµως ὀργάνωσε συνωµοσία ἐναντίον του καὶ κίνηµα γιὰ
ἀνατροπή του. ∆ιέδωσε ὅτι ὁ Κωνσταντῖνος φονεύθηκε στὸν πόλεµο κατὰ τῶν Φραγκο3
γερµανῶν στὰ βόρεια σύνορα, πῆρε ἕνα µέρος τοῦ στρατοῦ µὲ τὸ µέρος του καὶ αὐτοανακη3
ρύχθηκε αὐτοκράτορας. Μὲ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ Κωνσταντίνου ὁ Μαξιµιανὸς κλείσθηκε στὸ
φρούριο τῆς Μασσαλίας. Ὁ Κωνσταντῖνος τὸν αἰχµαλώτισε, ἀλλὰ τὸν συγχώρησε µὲ τὴ
µεσολάβηση τῆς γυναίκας του Φαύστας. Ἀργότερα ὅµως Μαξιµιανὸς καὶ Φαῦστα ἀποπει3
ράθηκαν πάλι νὰ δολοφονήσουν τὸν Κωνσταντῖνο, ἀλλὰ ἀπέτυχαν. Ἡ Φαῦστα ἐνοχοποίησε
τὸν πατέρα της, ὁ ὁποῖος κάτω ἀπὸ τὴ δίωξη καὶ τὴν καταδικαστικὴ ἀπόφαση τοῦ Κων3
σταντίνου ἀναγκάστηκε νὰ αὐτοαπαγχονισθεῖ. Γι’ αὐτὸ κατηγόρησαν τὸν Κωνσταντῖνο, ὁ
ὁποῖος ὅµως ὄχι µόνο δὲν ἔφταιγε, ἀλλὰ γεύθηκε καὶ τὴν ἀχαριστία τοῦ πεθεροῦ του, ποὺ
τὸν εἶχε εὐεργετήσει καὶ συγχωρήσει. Ἄλλωστε ὄφειλε νὰ ἐφαρµόσει τὴ δικαιοσύνη πρὸς κά3
θε κατεύθυνση.

22. Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τόµος Ζ΄ , σελὶς 32, Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν 1978.
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γραψε τὸ προανεφερθὲν ∆ιάταγµα, ὅµως ἐξακολουθοῦσε νὰ καταδιώκει τοὺς
Χριστιανοὺς καὶ τὴν Ἐκκλησία τους καὶ κίνησε πόλεµο ἐναντίον τοῦ Κων3
σταντίνου. Νικήθηκε ἀπ’ αὐτὸν σὲ δύο µάχες καὶ προετοίµαζε καὶ τρίτη, γιατὶ
οἱ ἐπίβουλοι ἄνθρωποι, ὅταν νικηθοῦν, γίνονται περισσότερο µνησίκακοι καὶ
φθονεροὶ καὶ ἐπίβουλοι. Θὰ µποροῦσε νὰ τὸν εἶχε φονεύσει µετὰ τὶς νίκες του,
ὅµως τοῦ ἐπέτρεψε νὰ περάσει τὸν ὑπόλοιπο βίο του στὴ Θεσσαλονίκη ὡς ἰδιώ3
της, ἐφαρµόζοντας τὸν Παύλειο λόγο : «Τὸ ἐπιεικὲς ὑµῶν γνωσθήτω πᾶσιν
ἀνθρώποις»23 καὶ ὑπακούοντας στὴν παράκληση τῆς ἀδελφῆς του. Ὅµως ἡ δια3
γωγὴ τοῦ Λικινίου στὴ νύµφη τοῦ Θερµαdκοῦ ἐξόργισε τὸν ἐπιεικὴ Κων3
σταντῖνο, ποὺ προέβλεπε ὅτι γιὰ τὸ καλὸ τῆς αὐτοκρατορίας συνέφερε ἡ θανά3
τωση τοῦ ἀδιόρθωτου Λικινίου. Μὴ λησµονοῦµε ὅτι τὰ χρόνια ἐκεῖνα οἱ εἰδω3
λολάτρες ἦσαν ἡ πλειονότης καὶ σ’ αὐτὴ τὴν Ἀνατολὴ καὶ ὁ ἄστατος χαρα3
κτήρας τοῦ Λικινίου ἔδινε ἀφορµὲς ξεσηκωµοῦ τῶν ὁµοφρόνων του ἐναντίον
τῶν Χριστιανῶν. Αὐτὲς ὅµως τὶς ἐξεγέρσεις ἤθελε νὰ ἀποφύγει ὁ Κων3
σταντῖνος, ποὺ ἐπεδίωκε µὲ κάθε θυσία τὴν εἰρήνευση τοῦ λαοῦ.

Ἡ τρίτη κατηγορία γιὰ τὴ θανά3
τωση ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο τῆς συ3
ζύγου του Φαύστας εἶναι µᾶλλον θρύ3
λος ἀστήρικτος σὲ ἱστορικὲς πηγές,
ἀφοῦ καὶ ὁ Ἄγγλος ἱστορικὸς Γίββων,
παρὰ τὴν αὐστηρότητα µὲ τὴν ὁποία
ἀντιµετωπίζει τὸν Κωνσταντῖνο, ἀρ3
νεῖται µιὰ τέτοια ἐνοχή. Βέβαιη ὅµως

εἶναι ἡ κατηγορία τῆς θανατώσεως τοῦ γιοῦ του Κρίσπου ἀπὸ τὴν πρώτη του
γυναίκα, τὴ Μινερβίνη. Ἐδῶ ὑπάρχουν δύο λόγοι ποὺ προβάλλονται: Ὁ πρῶτος
εἶναι ὅτι ἡ δεύτερη σύζυγός του Φαύστα, ἡ θυγατέρα τοῦ Μαξιµιανοῦ, εἴτε γιατὶ
ὁ Κρίσπος ἀπέκρουσε ἐρωτικές της προτάσεις εἴτε γιατὶ ἤθελε νὰ τὸν ἐξοντώ3
σει, µὲ σκοπὸ νὰ προωθήσει τὴ διαδοχὴ τῶν δικῶν της παιδιῶν, ἔπεισε τὸν
Κωνσταντῖνο ὅτι ἐκεῖνος ἐπιβουλεύθηκε τὴ συζυγική του τιµή. Ὁ δεύτερος
εἶναι ὅτι ὁ Κωνσταντῖνος δυσφοροῦσε γιὰ τὸ ὅτι ὁ Κρίσπος δὲν συµµεριζόταν
τὶς δικές του συµπάθειες πρὸς τοὺς Χριστιανοὺς καὶ δὲν ἀκολουθοῦσε τὴ φι3
λοχριστιανική του πολιτική. Ὁ Κρίσπος ἐπιζητοῦσε διαρκῶς τὴν εὔνοια τῶν
εἰδωλολατρῶν καὶ ἦταν ἕτοιµος ἀκόµη καὶ γιὰ πραξικόπηµα κατὰ τῆς πα3
τρικῆς του ἐξουσίας. Τὶς κατηγορίες αὐτὲς δὲν τὶς δεχόταν ὁ Κωνσταντῖνος µέ3

23. Φιλιπ. δ΄ 5.
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χρι τὴν ἐπίσκεψή του στὴ Ρώµη, ὅπου ὁ ὄχλος τὸν ἀποδοκίµασε, ἐνῶ ἐπευφη3
µοῦσε τὸν Κρίσπο. Αὐτὲς λοιπὸν οἱ κατηγορίες ἀλλοίωσαν τὸ πατρικὸ φίλτρο
τοῦ Κωνσταντίνου καὶ τὸν ἀνάγκασαν νὰ συµπεριφερθεῖ ὡς δικαστὴς κατὰ
τοῦ ἰδίου του σπλάχνου. Ἀναφέρεται ὅτι ἡ µητέρα του, ἡ Ἁγία Ἑλένη, τὸν ἔλεγ3
ξε σκληρὰ γιὰ τὴ θανατικὴ καταδίκη τοῦ Κρίσπου καὶ ὁ ἴδιος ὁ Κωνσταντῖνος
µεταµελήθηκε, ἔκλαυσε πικρὰ καὶ τὴ µετάνοια καὶ τὸ πένθος του τὰ ἐκδή3
λωνε µὲ πολλοὺς τρόπους. Μάλιστα, ἔστησε στὴ Ρώµη ἄγαλµα τοῦ γιοῦ του
µὲ τὴ δηµόσια µετάνοιά του ἐκπεφρασµένη µὲ τὴ φράση: «Τῷ ἠδικηµένῳ µοι
υἱῷ». Ἐάν, λοιπόν, ἡ µετάνοια καθάρισε τὸ Ληστὴ καὶ τὸν ἔκανε πρῶτο πο3
λίτη τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, δὲν θὰ καθάρισε καὶ τὸν Κωνσταντῖνο, ὁ
ὁποῖος ἐπέδειξε τόσο θάρρος καὶ ζῆλο καὶ τόλµη ὑπὲρ τῆς Χριστιανικῆς πί3
στεως µὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς του, τῆς δηµοτικότητός του καὶ τοῦ θρόνου του;

Σὲ ὁµιλία τοῦ π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ ποὺ προαναφέραµε σηµειώνεται ὅτι
ὁ Κωνσταντῖνος δὲν ἐκτέλεσε τὸν Κρίσπο, ἁπλὰ τὸν φυλάκισε. Αὐτὸς ἐκτελέ3
σθηκε µὲ ἄγνωστο τρόπο καὶ δὲν βρέθηκε διάταγµα τοῦ Μεγάλου Κωνσταν3
τίνου ποὺ νὰ καταδικάζει τὸν Κρίσπο σὲ θάνατο. Οἱ ἱστορικοὶ λέγουν ὅτι ἡ µό3
νη ποὺ µποροῦσε νὰ χρησιµοποιήσει τὴ σφραγίδα τοῦ αὐτοκράτορος ἦταν ἡ
γυκαίκα του Φαύστα καὶ σ’ αὐτὴν ἀποδίδεται ἡ δολοφονία. Ἄρα, ὑπάρχει ὁµί3
χλη γύρω ἀπὸ αὐτὸ τὸ θέµα. Ἡ Ἑλένη ἐπέστρεψε ἀπὸ τὴ Ρώµη, ὅπου πληρο3
φορήθηκε τὴ συνωµοσία τῆς Φαύστας, καὶ τὴν ἀποκάλυψε στὸν Κωνσταντῖνο.
Αὐτὸς διέταξε τὴ σύλληψη τῆς Φαύστας. Ὁ Ζώσιµος αὐθαίρετα λέει ὅτι ὁ Κων3
σταντῖνος διέταξε νὰ πνιγεῖ ἡ Φαύστα στὸ λουτρό της µὲ καυτὸ νερό. Τὸ µύθο
αὐτὸ ἀπορρίπτει ὁ Ἱερώνυµος, ὁ ὁποῖος δίνει τὴν πληροφορία ὅτι ὁ θάνατος τῆς
Φαύστας ἐπῆλθε τρία ἢ τέσσερα ἔτη µετὰ τὸ θάνατο τοῦ Κρίσπου. Ἄρα, τὰ δύο
αὐτὰ γεγονότα δὲν συνδέονται ἄµεσα. Ἀκόµη καὶ ὁ Γίββων στὴν ἱστορία του
καταθέτει τὴν ἀµφισβήτησή του γιὰ ἕνα τέτοιο θάνατο τῆς Φαύστας, ὅπως
ἐπίσης καὶ ὁ Παπαρρηγόπουλος. Θρύλος, λοιπόν, καλύπτει τὶς περιπτώσεις θα3
νάτου Κρίσπου και Φαύστας.

Πολλοὶ ἐπίσης λέγουν ὅτι ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος προστάτευσε τοὺς Χρι3
στιανοὺς ἀπὸ ἰδιοτέλεια, γιὰ πολιτικὸ ὄφελος. Ἡ σκέψη αὐτὴ εἶναι τελείως πα3
ράλογη, γιατὶ τὸ µεταρρυθµιστικὸ πνεῦµα τοῦ αὐτοκράτορα ἦταν ἀληθινὰ Χρι3
στιανικό. Ἄλλωστε, τὰ χρόνια ἐκεῖνα ὁ ἀριθµὸς τῶν Χριστιανῶν στὸ ρωµαdκὸ
κράτος δὲν ἦταν οὔτε τὸ ἕνα τέταρτο τοῦ πληθυσµοῦ. Ἐάν, λοιπόν, ὁ Χριστὸς
συγχώρησε τὴν ἁµαρτωλὴ γυναίκα, ἐπειδὴ «ἠγάπησε πολύ»24, δὲν θὰ συγ3

24. Λουκ. ζ΄ 47.
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χωροῦσε τὸ βασιλιά, ποὺ µερίµνησε τόσο γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ πίστη
καὶ τὴν κοινωνική της πρόνοια;

Χριστιανὰ τὰ τέλη

῞πως κάθε ἄνθρωπος ποὺ ἔρχεται σ’ αὐτὴ τὴ ζωὴ πεθαίνει, «ἵνα µὴ τὸ
κακὸν ἀθάνατον γένηται», ὅπως διαβάζουµε στὴ εὐχὴ τῆς ἐξοδίου ἀκο3
λουθίας, ἔτσι καὶ γιὰ τὸν Κωνσταντῖνο ἦρθε ἡ ὥρα τῆς τελευτῆς του.
Τὸ ἔτος 336 αὐτὸς προαισθανόµενος τὸ θάνατό του εἶχε ἑτοιµάσει τὸν

τάφο του στὸ νεόδµητο τότε Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. Κατὰ τὴν τελετὴ
τῶν ἐγκαινίων ἕνας ρήτορας εἶχε ἀποκαλέσει τὸν αὐτοκράτορα µακάριο, γιατὶ
καὶ στὴν παρούσα ζωὴ βασίλευε καὶ στὴ µέλλουσα ἔµελλε νὰ συµβασιλεύσει
µὲ τὸ Λόγο τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου. Ὁ Κωνσταντῖτος τότε µὲ ταπεινὸ φρόνηµα
τὸν διέκοψε καὶ τὸν παρότρυνε νὰ προσεύχεται νὰ ἀξιωθεῖ µόνο νὰ γίνει ἄξιος
δοῦλος Θεοῦ.

Στὶς ἀρχὲς τοῦ 337 ὁ Κωνσταντῖνος εἶχε δεχθεῖ πρέσβεις τοῦ βασιλέως τῶν
Περσῶν, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ εἶχε εἰσβάλει στὴ Μεσοποταµία, µετάνοιωσε καὶ ζή3
τησε εἰρήνη. Μετὰ τὸ Πάσχα τὸν κατέλαβε ἀδιαθεσία καὶ οἱ γιατροὶ τοῦ συν3
έστησαν νὰ µεταβεῖ στὰ ἰαµατικὰ λουτρὰ τοῦ ∆ρεπάνου τῆς Βιθυνίας, τοῦ γε3
νέθλιου τόπου τῆς µητέρας του, τὴν ὁποία πρὸς τιµήν της εἶχε µετονοµάσει,
ὅπως καὶ ἔχουµε προείπει, σὲ Ἑλενόπολη. Ἡ νόσος του ὅµως ἡµέρα µὲ τὴν ἡµέ3

ρα χειροτέρευε. Τότε προσῆλθε
στὸ Ναό, προσκύνησε τὶς
Ἅγιες εἰκόνες, ἐξοµολογήθηκε
µεγαλόφωνα τὶς ἁµαρτίες του
καὶ ζήτησε νὰ βαπτισθεῖ.
Πῆγε κατόπιν στὰ ἀνάκτορα
τῆς Νικοµήδειας καὶ ἐκεῖ δέ3
χθηκε τὸ ἅγιο βάπτισµα λέ3
γοντας ὅτι ἡ ἀναβολή του ὀφει3
λόταν µόνο στὴν ἐπιθυµία του
νὰ βαπτιστεῖ στὰ ρεῖθρα τοῦ
Ἰορδάνου. ∆ιηγεῖται ὁ Παπαρ3
ρηγόπουλος: «Ἐτελέσθησαν ἅ$

παντα τὰ ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας κεκανονισµένα· µεθ’ ὃ ὁ βασιλεὺς δὲν ἠθέλησε
πλέον νὰ ἀναλάβῃ τὴν πορφύραν, ἀλλὰ διέµενε περιβεβληµένος τὸν λευκότατον
τοῦ κατηχουµένου ἱµατισµὸν καὶ ἐν τῇ πλησµονῇ τῆς εὐχαριστήσεως αὐτοῦ

Ὁ Ἰορδάνης ποταµός
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ἠκούσθη λέγων· «νῦν ἀληθεῖ λόγῳ µακάριον οἶδ’ ἐµαυτόν, νῦν τῆς ἀθανάτου
ζωῆς πεφάνθαι ἄξιον, νῦν τοῦ Θείου µετειληφέναι φωτὸς πεπίστευκα»25.

Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ἀπέθανε ἀνήµερα τῆς Πεντηκοστῆς, στὶς 21 Μαΐου
τοῦ 337, σὲ ἡλικία 63 ἐτῶν, δύο µηνῶν καὶ 20 ἡµερῶν. Μὲ αὐτοκρατορικὲς
τιµὲς µετακόµισαν τὸ σκήνωµά του στὴ Βασιλεύουσα καὶ µέσα σὲ πάνδηµο
πένθος τὸ κατέθεσαν στὸν τάφο, τὸν ὁποῖο ὁ ἴδιος εἶχε προετοιµάσει, στὸ Ναὸ
τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων.

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ στάθµισε τὶς ἀρετὲς τοῦ Μεγάλου Κωνσταντί3
νου, τὴν προσφορά του στὸ Χριστεπώνυµο πλήρωµα, τὴν ἔµπρακτη µετάνοια
καὶ ἐξοµολόγησή του, καθὼς καὶ τὸ ἅγιο βάπτισµά του καὶ τὸν ἀνακήρυξε Ἰσα3
πόστολο καὶ Μέγαν.

Εἶναι ὁ Κωνσταντῖνος Ἅγιος;

ί ἔχουµε νὰ ἀπαντήσουµε σ' αὐτούς ποὺ πολεµοῦν τὸν Μέγα Κων3
σταντῖνο, µόνο καὶ µόνο ἐπειδὴ ὑπῆρξε Χριστιανός; Ἂν δὲν ἦταν Χρι3
στιανός, ἀλλὰ εἰδωλολάτρης, ὅπως ὁ Ἰουλιανὸς ὁ Παραβάτης, ποὺ πρό3
δωσε τὴν Ἐκκλησία, τότε θὰ τὸν τιµοῦσαν καὶ θὰ τὸν δόξαζαν! Γιὰ τὴν

Ἐκκλησία µας δύο εἶναι τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἁγιότητος τοῦ Κωνσταντί3
νου. Ἡ θεοπτία καὶ χάρη ποὺ εἶχε καὶ ποὺ ὁλοκληρώθηκε µὲ τὴ µετάνοια καὶ
τὴ βάπτισή του καὶ ἡ µετὰ τὸ θάνατο θαυµατουργία του. Εἶναι ἀλήθεια πὼς
µετὰ τὴν κοίµησή του, τὸ ἱερό του λείψανο ἐνταφιάσθηκε µὲ βασιλικὲς τιµὲς
στὸ νάρθηκα τοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ὅπου εὐωδίασε καὶ µυρόβλυ3
σε καὶ πολλὰ θαύµατα ἐπετέλεσε26. Ἂν δὲν ἦταν ἀλήθεια τὰ γραφόµενα αὐτά,

25. Ὁ Μέγας Συναξαριστὴς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, (τόµος Α΄ σελὶς 64, ἔκδοσις στ΄
Ἀθῆναι 1988) ἀναφέρει τὰ ἑξῆς:

«Ὁ πολυµαθέστατος Ἱεροσολύµων ∆οσίθεος στὴ ∆ωδεκάβιβλό του (σελίδα 30) ὑπο3
στηρίζει ὅτι ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος βαπτίσθηκε σὲ προάστιο τῆς Νικοµήδειας ἀπὸ κοινό3
τητα Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων καὶ ὄχι ἀπὸ τὸν ἀρειανὸ Εὐσέβιο, καὶ µάλιστα ἀπὸ τοὺς πιὸ
ἔγκριτους τῆς Κωνσταντινουπόλεως, οἱ ὁποῖοι τὸν εἶχαν ἀκολουθήσει. Τὴ µαρτυρία του
στηρίζει στὸν ἴδιο τὸν Εὐσέβιο, ὁ ὁποῖος γράφει κατὰ λέξιν τὰ ἑξῆς: «Ἐπὶ προάστιον τῆς Νι3
κοµηδέων ἀφικνεῖται πόλεως, κἀνταῦθα συγκαλέσας τοὺς Ἐπισκόπους ὧδέ πη διελέξατο.
Οὗτος ἦν ὁ πάλαι µοι διψῶντι καὶ εὐχοµένῳ τῆς ἐν Θεῷ τυχεῖν σωτηρίας καιρὸς ἐλπιζόµε3
νος. Ὥρα καὶ ἡµᾶς ἀπολαῦσαι τῆς ἀθανατοποιοῦ σφραγῖδος. Ὥρα τοῦ σωτηρίου σφραγίσµα3
τος µετασχεῖν. Ἐπὶ ῥείθρων Ἰορδάνου ποταµοῦ ἐνενόουν ποτέ, ἐφ’ ὧν καὶ ὁ Σωτὴρ εἰς ἡµέ3
τερον τύπον τοῦ λουτροῦ µετασχεῖν µνηµονεύεται. Θεὸς δ’ ἄρα τὸ συµφέρον εἰδώς, ἐντεῦθεν
ἤδη τούτων ἡµᾶς αξιοῖ». (Κεφ. 61).

26. Μέγας Συναξαριστὴς τῆς Ἐκκλησίας, ὡς ἀνωτ., τόµος Ε΄, σελίδα 538.
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δὲν θὰ παρέµενε γιὰ δε3
καεφτὰ ὁλόκληρους τώρα
αἰῶνες ἡ µνήµη του στὰ
ἁγιολόγια καὶ δὲν θὰ τὸν
τιµοῦσε τόσο πολὺ ὁ Χρι3
στιανικὸς κόσµος. Ὁ Ἅγιος
Κωνσταντῖνος ὑποστήριξε
τὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ
ἔθεσε γερὰ θεµέλια τόσο,
ποὺ νὰ µισεῖται καὶ νὰ συ3
κοφαντεῖται ἀπὸ τοὺς
ἐχθροὺς τοῦ Χριστοῦ. Μὴ
λησµονοῦµε ἀκόµη καὶ τὴν
ἔµπρακτη µετάνοια. Ἕνα
δάκρυ τοῦ ἁµαρτωλοῦ καὶ

µία ἐξοµολόγηση συγχωρεῖ
ὅλα τὰ ἁµαρτήµατα. Ἂν δὲν ὑπῆρχε µετάνοια, ὁ Παράδεισος θὰ παρέµενε ἄδει3
ος. ∆ὲν θὰ εἴχαµε ἑορτολόγιο, δὲν θὰ εἴχαµε Ἁγίους, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει Ἅγιος
ποὺ δὲν ἔκλαψε καὶ δὲν µετανόησε γιὰ τὶς ἁµαρτίες του. Ἄλλη θύρα εἰσόδου
στὸν Παράδεισο δὲν ὑπάρχει παρὰ ἡ εἴσοδος τῆς µετανοίας. Αὐτὴ ποὺ ἀκολού3
θησε ὁ εὐγνώµονας Ληστὴς καὶ κέρδισε τὴν τελευταία στιγµὴ τὸν Παράδει3
σο καὶ µάλιστα µὲ τὰ ἀδιάψευστα λόγια τοῦ Κυρίου µας: «Σήµερον µετ’ ἐµοῦ
ἔσῃ ἐν τῷ Παραδείσῳ»27.

Ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος δὲν γεννήθηκε Ἅγιος, ἔγινε Ἅγιος. ∆ιέπραξε σφάλ3
µατα, ἀλλὰ µετανόησε28. ∆ὲν παρέµεινε στὸ ἀπάνθρωπο περιβάλλον τοῦ ∆ιο3
κλητιανοῦ καὶ Γαλερίου οὔτε στὸ ἐξοντωτικὸ περιβάλλον τοῦ εἰδωλολάτρη
Καίσαρα πρῶτον καὶ αὐτοκράτορα ἔπειτα. Ἡ κλήση του ἀπὸ τὸ Θεό, ποὺ µοι3

27. Λουκ. κγ΄ 43.
28. Ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας κ.κ. Νικόλαος στὸ βιβλίο του «Ἠθικὴ καὶ Ἁγιότητα»

γράφει : « Ἂς δοῦµε γιατὶ εἶναι Ἅγιος ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος. Γιὰ τὸν ἴδιο λόγο ποὺ εἶναι
Ἅγιος ὁ Λῃστής. Γιὰ τὸν ἴδιο λόγο ποὺ εἶναι Ἁγία ἡ Πόρνη. Καὶ µάλιστα εἶναι µεγάλος
Ἅγιος. Ὁ Θεὸς ξέρει γιατὶ αὐτὸν χρησιµοποίησε γιὰ νὰ ἑδραιώσει τὴν Ἐκκλησία, γιὰ νὰ τὴν
ἀπελευθερώσει, γιὰ νὰ τὴν ἀποδεσµεύσει. Ἡ Ἐκκλησία δὲν τιµᾶ τὰ ἠθικά του κατορθώ3
µατα, ἀλλὰ τιµᾶ τὸ γεγονός, ὅτι τὸν ἐπιλέγει ὁ Θεός, γιὰ νὰ τὸν κάνει σκεῦος ἐκλογῆς καὶ
ἐκφραστὴ τῆς χάριτός Του. Πόσο διαφέρει ἡ ἁγιότητα αὐτοῦ τοῦ τύπου ἀπὸ τὴν ἠθική, νο3
µικίστικη ἀντίληψη, τὴν ὁποία συχνὰ καλλιεργοῦµε καὶ µέσα στὰ µυαλά µας εὔκολα ἐγκα3
θιστοῦµε;».

Ὁ δίκαιος καὶ εὐγνώµων ληστὴς στὶς ἀγκάλες τοῦ Ἀβραάµ
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άζει µὲ τὴν κλήση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἔδειχνε τὴ θεία εὐαρέσκεια στὰ φι3
λόχριστα αἰσθήµατα τοῦ Κωνσταντίνου καὶ µάλιστα µὲ ἀντίδωρο τὴν ἀπὸ τὸν
οὐρανὸ στήριξη καὶ βοήθειά του µὲ τὸν πανσθενὴ Σταυρὸ τοῦ Κυρίου µας καὶ
τὴν ἑλληνικὴ ἐπιγραφή: «Ἐν τούτῳ νίκα». Ὁ Κωνσταντῖνος τὸ θρίαµβο αὐτὸ
µὲ τὴ βοήθεια τοῦ Σταυροῦ δὲν τὸν κράτησε µόνο γιὰ τὸν ἑαυτό του. ∆ιακήρυ3
ξε σ’ ὅλη τὴ Ρώµη ὅτι ἡ νίκη του δὲν ἦταν νίκη τῶν λεγεώνων του, ἀλλὰ νί3
κη τοῦ Τιµίου Σταυροῦ.

Τὸ πρῶτο ∆ιάταγµα ποὺ ἐξέδωκε ὡς αὐτοκράτορας ἦταν διάταγµα κατα3
παύσεως τῶν διωγµῶν, ποὺ γιὰ τριακόσια χρόνια καταδυνάστευε τοὺς Χρι3
στιανούς, καὶ δηµιούργησε τὸ ὑπέροχο νέφος τῶν Ἁγίων Μαρτύρων τῆς πί3
στεώς µας. Μὴ λησµονοῦµε ὅτι καὶ µόνη ἡ λέξη Χριστιανὸς ἦταν αἰτία κα3
ταδίκης καὶ θανάτου. Στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ κόστισε δώδεκα ἑκατοµ3
µύρια Μάρτυρες.

Πῶς λοιπὸν ἡ Ἐκκλησία νὰ µὴν τοῦ ἀναγνωρίσει τὶς εὐεργεσίες του αὐτές;
Πῶς νὰ µὴν τιµήσουµε τὰ ἅγια χέρια, ποὺ ὑπέγραψαν τὸ ∆ιάταγµα αὐτό; Πῶς
νὰ µὴ θυµηθοῦµε τὴν ἀµνησικακία καὶ τὴν εὐγένεια τῆς ψυχῆς του; Ὅταν κά3
ποτε οἱ εἰδωλολάτρες ἀποκεφάλισαν ἀπὸ ὀργὴ ἕνα ἄγαλµά του καὶ τοῦ τὸ κα3
τήγγειλαν, ἐκεῖνος µὲ διάθεση ἀστεdσµοῦ ἀπάντησε: «Τὸ κεφάλι µου βρίσκε3
ται στὴ θέση του, δὲν µοῦ λείπει τίποτα. Μὴν τιµωρήσετε κανένα»! Ἄλλοτε
πάλι ἔλεγε: «Ἐὰν ἰδῶ ἕνα κληρικὸ νὰ ἁµαρτάνει, θὰ τὸν σκεπάσω µὲ τὴ χλα3
µύδα µου, γιὰ νὰ µὴ σκανδαλίζονται οἱ πιστοί» δείχνονας ἔτσι τὸ σεβασµό του
στὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν ἀγάπη του πρὸς τὸ συνάνθρωπο, ἄσχετα ἂν αὐτὸς εἶναι
ἁµαρτωλός.

Προσφορὰ τοῦ Κωνσταντίνου στὴν Ἐκκλησία

῾ Μέγας Κωνσταντῖνος κατήργησε τὴ λατρευτικὴ προσκύνηση τοῦ
ἑκάστοτε αὐτοκράτορα, ὁ ὁποῖος λατρευόνταν στὴν αὐτοκρατορία του
ὡς Θεὸς καὶ γιὰ πρώτη φορὰ παρουσίασε νοµοθεσία Χριστιανική. Τὸ
ὅραµά του ἦταν νὰ δηµιουργήσει ἕνα παγκόσµιο Χριστιανικὸ κράτος

καὶ νὰ τὸ προσφέρει ὡς εὐχαριστία στὸ Χριστό, γιὰ νὰ τὸ ἁγιάσει καὶ νὰ τὸ θε3
ώσει. Γι’ αὐτὸ καὶ εἰκονίζεται κρατώντας στὸ χέρι του µιὰ σφαίρα, δηλαδὴ τὴν
ὑφήλιο. Καὶ ὅπως ὁ Ἀβραὰµ ἄκουσε τὴ φωνὴ τοῦ Θεοῦ29 καὶ ἐξῆλθε ἀπὸ τὴ χώ3
ρα του, ἔτσι καὶ ὁ Κωνσταντῖνος ἔφυγε ἀπὸ τὴ Ρώµη καὶ δηµιούργησε τὴ Βυ3

29. Γεν. 12, 1.
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ζαντινὴ Χριστιανικὴ αὐτοκρατορία. Καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἔλαβε µέτρα ποὺ στόχευαν
στὴν πνευµατικὴ ἀνύψωση καὶ ἁγιασµὸ τοῦ λαοῦ του.

Μερικὰ ἀπὸ αὐτὰ εἶναι τὰ ἑξῆς:

• Ἐπέστρεψε στὴν Ἐκκλησία τοὺς χώρους λατρείας καὶ τὶς περιουσίες τῶν
πιστῶν ποὺ εἶχαν δηµευθεῖ στὴν περίοδο τῶν διωγµῶν.

• Προώθησε σὲ ὑψηλόβαθµες θέσεις στὴν πολιτεία καὶ στὸ στράτευµα Χρι3
στιανοὺς ποὺ εἶχαν ἐκδιωχθεῖ κατὰ τὴ διάρκεια τῶν διωγµῶν.

• Κάτω ἀπὸ τὴν ἐπίδραση τῆς Χριστιανικῆς διδασκαλίας οἱ νόµοι τοῦ κρά3
τους διακατέχονταν ἀπὸ ἀνθρωπιστικὸ πνεῦµα.

• Ἔκλεισε ὅλα τὰ νυκτερινὰ κέντρα διαφθορᾶς, ἐκεῖνα ποὺ µάζευαν τὶς γυ3
ναῖκες καὶ τὶς ἔθεταν κάτω ἀπὸ τὴν προστασία αἰσχρῶν θεοτήτων, τῆς Ἀφρο3
δίτης καὶ τοῦ Βάκχου.

• Ἔκλεισε ὅλα τὰ µαντεῖα καὶ ἀπαγόρευσε στοὺς µάγους νὰ ἐκµεταλ3
λεύονται τὸ λαὸ καὶ νὰ τὸν ἀπατοῦν µὲ δόλιους τρόπους.

• Ἀπαγόρευσε τὴ βλασφηµία λέγοντας ὅτι συγχωροῦσε τὰ πάντα ἐκτὸς ἀπὸ
τὴ βλασφηµία τοῦ ὀνόµατος τοῦ Χριστοῦ καὶ στηριζόµενος στὰ λόγια τοῦ ∆ε3
καλόγου: «Οὐ λήψῃ ὄνοµα Κυρίου του Θεοῦ σου ἐπὶ µαταίῳ»30. Τὸ βλάσφηµο,
ὄχι µόνο ὡς ἀχάριστο ἐµπρὸς στὶς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ µὲ πορωµένη
ψυχὴ ποὺ ἀδιάντροπα καταφέρεται κατὰ τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, πε3
ρίµενε σύλληψη καὶ ἐξορία.

• Τίµησε µὲ διάταγµα τὴν Κυριακὴ ἀργία, τὴν ὁποία ἀνακήρυξε λαµπρὴ καὶ
µεγάλη ἡµέρα, ὁπότε ἀπαγόρευσε νὰ ὑπάρχουν καταστήµατα, ἱπποδρόµια, κέν3
τρα διασκεδάσεως ἀνοικτά.

• Ὑποστήριξε τοὺς µικροκτηµατίες καὶ τοὺς ἐργάτες καὶ ἔλαβε µέτρα κατὰ
τῆς τοκογλυφίας καὶ κάθε ἀδικίας. Ἦταν ὁ πρῶτος ποὺ ὑποστήριξε τὰ ἀνθρώ3
πινα δικαιώµατα, προστάτεψε τὶς χῆρες καὶ τὰ ὀρφανὰ καὶ ἔδειξε εἰδικὸ ἐνδια3
φέρον γιὰ τὴν κοινωνικὴ δράση καὶ µέριµνα.

• Προστάτεψε τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη καί, ὅταν παρουσιάσθηκε ὁ αἱρεσιάρχης
Ἄρειος καὶ ἄνοιξε τὸ βρωµερό του στόµα ἐναντίον τοῦ Κυρίου µας Ἰησοῦ Χρι3
στοῦ, γιὰ νὰ πεῖ, ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν εἶναι Θεὸς ἀληθινός, ὁµοούσιος µὲ τό Θεὸ
Πατέρα, τότε ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος ἔδωσε ἐντολὴ νὰ συγκληθεῖ ἡ Α' Οἰκου3

30. ∆ευτ. 5, 11.
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µενικὴ Σύνοδος στὴ Νίκαια
τῆς Βιθυνίας, γιὰ νὰ καταγρα3
φεῖ τὸ Σύµβολο τῆς Πίστεως, τό
«Πιστεύω». Στὴ Σύνοδο αὐτὴ
παρουσιάσθηκε καὶ ὁ ἴδιος στὴ
συνέλευση τῶν Ἱεραρχῶν, ὄχι,
ὡς Αὐτοκράτορας 3 Πλανητάρ3
χης Ἀνατολῆς καὶ ∆ύσεως, µὲ
ἐγωdσµό, ἀλλὰ µὲ ταπείνωση
ἀσπαζόµενος τὰ χέρια τῶν
Ἁγίων Ἀρχιερέων, πολλοὶ ἀπὸ
τοὺς ὁποίους εἶχαν πάνω στὰ
σώµατά τους νωπὰ τὰ στίγµατα τοῦ µαρτυρίου. Ὅταν ρωτήθηκε γιὰ τὸ θέµα,
µὴ γνωρίζοντας Θεολογία, εἶπε τὸ ἑξῆς: «Σέβοµαι αὐτὸ ποὺ δὲν γνωρίζω».

• Ἀκόµη ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ἐνίσχυσε τὶς ἱεραποστολές. Ἐπί τῶν
ἡµερῶν του οἱ Ἀρµένιοι ἔγιναν Χριστιανοί, οἱ Ἴβηρες ἐπίσης καὶ τό φῶς τοῦ
Χριστοῦ ἔφθασε µέχρι τὴν Ἰνδία.

• Μὲ ἐντολή του βρέθηκε ὁ Τίµιος Σταυρός καὶ κτίστησαν οἱ πρῶτοι Ναοὶ
στὰ Ἱεροσόλυµα.

• Ὑπῆρξε ἱδρυτὴς καὶ θεµελιωτὴς µιᾶς Αὐτοκρατορίας Χριστιανικῆς, ποὺ
κράτησε χίλια ἑκατὸ χρόνια.

• Τέλος, ὅταν κατάλαβε πώς πλησιάζει τὸ ἐπίγειο τέλος του, ἐνώπιον µιᾶς
ὁµηγύρεως Ἐπισκόπων ἐξοµολογήθηκε τά ἁµαρτήµατά του, ἔκλαψε, καὶ µετὰ
βαπτίσθηκε σὲ ἡλικία περίπου 63 ἐτῶν, ἐνῶ ἔκτοτε δὲν φόρεσε τὴν αὐτοκρα3
τορικὴ χλαµύδα, τὰ βασιλικὰ καὶ λαµπρὰ ἐνδύµατα, ἀλλὰ µόνο τὴ λευκὴ
στολὴ τοῦ βαπτίσµατος καὶ ὁµολόγησε πὼς µόνο τότε αἰσθανόταν αὐτοκρά3
τορας. Κοινώνησε τὰ ἄχραντα Μυστήρια, τὸ Σῶµα καὶ τὸ Αἷµα τοῦ Χριστοῦ,
«εἰς ἄφεσιν ἁµαρτιῶν καὶ ζωὴν τὴν αἰώνιον» καὶ ἁγνὸς καὶ καθαρὸς µὲ ἐσω3
τερικὴ χαρὰ ἄφατη καὶ διαρκὴ συνάµα προσευχὴ, ἔχοντας πραγµατικὰ «χρι3
στιανὰ τέλη», πορεύθηκε γιὰ τὴν οὐράνια Βασιλεία.

Ἡ Ἐκκλησία µας µὲ τὴ σφραγίδα τοῦ Θεοῦ ἀνακήρυξε τὸ βασιλέα Κων3
σταντῖνο Ἅγιο καί Ἰσαπόστολο. Ἡ ἱστορία τὸν ἀνέδειξε Μέγα.

Πατριαρχικὸς Ναὸς Ἁγίας Τριάδος Τιφλίδος Γεωργίας
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Ἡ Ἁγία Ἑλένη

῾ ἰσαπόστολος Ἁγία Ἑλένη, ἡ µητέρα τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, γεν3
νήθηκε ἀπὸ ταπεινοὺς γονεῖς στὸ ∆ρέπανο τῆς Βιθυνίας τὸ ἔτος 247. Ὁ
πατέρας της ἦταν ξενοδόχος καὶ αὐτὴ ζοῦσε, µεγάλωνε καὶ λουλούδιζε

σὰν πανέµορφο ἀνοιξιάτικο κρίνο, ποὺ κοσµοῦσε τὸν πατρικό της οἶκο καὶ θαυ3
µαζόταν ἀπὸ γνωστοὺς καὶ φίλους, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς περαστικούς, ποὺ ζη3
τοῦσαν κατάλυµα στὸ ξενοδοχεῖο τοῦ πατέρα της. Ὅταν ἡ Ἑλένη βρισκόταν
στὸ εἰκοστὸ τρίτο ἔτος τῆς ἡλικίας της, πέρασε ἀπὸ τὸ ∆ρέπανο καὶ ἔµεινε στὸ
ξενοδοχεῖο τους ἕνας ἀξιωµατικὸς τοῦ Αὐρηλιανοῦ. Τὸ ὄνοµά του ἦταν Κων3
στάντιος καὶ τοῦ εἶχε δοθεῖ ἡ προσωνυµία «Χλωρός» γιὰ τὴν πολλὴ ὠχρότη3
τα τοῦ προσώπου του. Ἦταν γόνος οἰκογένειας εὐγενῶν τοῦ Ἰλλυρικοῦ καὶ ἡ µη3
τέρα του Κλαυδία ἦταν θυγατέρα τοῦ Κρίσπου, ἀδελφοῦ τοῦ αὐτοκράτορα Μάρ3
κου Κλαυδίου τοῦ Γοτθικοῦ. Ὁ Κωνστάντιος εἶχε εὐγενικὴ ψυχή. ∆ὲν ἦταν
εἰδωλολάτρης ἀλλὰ θεdστὴς φιλόσοφος. Ἡ γνωριµία του µὲ τὴν ὡραία καὶ
σεµνὴ Ἑλένη ὑπῆρξε σταθµὸς στὴ ζωή του. Ἡ ἀξιόλογη µόρφωσή της καὶ ὁ
εὐθὺς χαρακτήρας της τὸν κατέκτησε. Τὴ ζήτησε σὲ γάµο, ποὺ ἔγινε µὲ τὸν τό3
τε προβλεπόµενο νόµο γιὰ εὐγενεῖς καὶ ἀξιωµατικοὺς ποὺ νυµφεύονταν σύζυ3
γο ἀπὸ κατώτερη κοινωνικὴ τάξη, ἀπὸ λαdκὴ προέλευση.

Ἡ Ἑλένη ἔγινε πιστὴ καὶ ἀχώριστη σύντροφός του σὲ ὅλες τὶς στρατιωτικὲς
µετακινήσεις του. Τὸ 274 γέννησε ἕνα ἀγόρι, τὸ ὁποῖο ἡ Θεία Πρόνοια εἶχε
προδιαγράψει γιὰ αὐτοκράτορα τῆς Ρώµης, ἱδρυτὴ τῆς Κωνσταντινουπόλεως,
πρῶτο Χριστιανὸ βασιλέα καὶ προστάτη τῆς Χριστιανικῆς πίστεως καὶ
Ἐκκλησίας, τὸ Μέγα ἰσαπόστολο καὶ σταυροφόρο Κωνσταντῖνο.

Ἡ Ἁγία Ἑλένη δὲν γεννήθηκε Χριστιανή. Ἔγινε ὅµως µετὰ τὸ γάµο της,
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µετὰ ἀπὸ σύµφωνη γνώµη καὶ τοῦ φιλοσοφοῦντος θεdστῆ συζύγου της. Αὐτὴ
ἦταν ποὺ ἀργότερα τὸν ἐπηρέασε νὰ γίνει εὐµενὴς πρὸς τοὺς Χριστιανούς, ὅπως
ἐπηρέασε καὶ τὸ γιό της ἀπὸ τὰ νεανικά του χρόνια, ὥστε νὰ συµπεριφέρεται
εὐνοdκὰ πρὸς τὰ Χριστιανικὰ πλήθη. Ἡ ἐπιρροή της στὰ πρόσωπα αὐτὰ δείχνει
ὅτι ἦταν δυνατὴ προσωπικότητα, ἔξοχη σύζυγος καὶ φιλόστοργη µητέρα.

Ἡ διάζευξη τοῦ Κωνστάντιου καὶ τῆς συζύγου του Ἑλένης τὸ 293 δὲν ἦταν
ἀπόρροια ἀσυµφωνίας χαρακτήρων ἢ κακῆς διαγωγῆς τῶν συζύγων. Ἔγινε µὲ

ἀπαίτηση τοῦ ∆ιοκλητιανοῦ, προκειµένου νὰ διορισθεῖ ὁ
Κωνστάντιος Καίσαρας τῆς Γαλατίας, Ἰβηρίας καὶ Βρετα3
νίας, ἀφοῦ ἦταν ἀδύνατο µὲ τοὺς νόµους ποὺ ἐπικρα3
τοῦσαν τότε νὰ ἀνέβει κάποιος στὰ ἀνώτατα ἀξιώµατα
ἔχοντας σύζυγο ἀπὸ µὴ εὐγενικὴ καὶ ἐπίσηµη οἰκογέ3
νεια. Ἔτσι, ἀναγκάσθηκε νὰ νυµφευθεῖ τὴν ἀνηψιὰ τοῦ

Αὐγούστου τῆς ∆ύσεως Μαξιµιανοῦ, τὴ Θεοδώρα. Ἡ διά3
ζευξη ἔγινε µὲ τὴ συναίνεση τῆς Ἁγίας Ἑλένης, ποὺ διέβλεπε

ὅτι ὁ διορισµὸς τοῦ Κωνστάντιου σὲ Καίσαρα θὰ εὐνοοῦσε τοὺς Χριστιανοὺς τῆς
µεγάλης του ἐπαρχίας, ὅπως καὶ ἔγινε. Ἄρα, ἡ συναίνεση τῆς Ἁγίας Ἑλένης στὴ
διάζευξή της ἀπὸ τὸν Κωνστάντιο ἔγινε ἀπὸ θυσιαστικὸ φρόνηµα καὶ πόθο ὑπο3
στηρίξεως τῶν Χριστιανῶν. Προτίµησε τὴν ταπείνωση τὴν προσωπική της γιὰ
χάρη τῆς διαδόσεως τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς ἀναψύξεως τῶν ὀπαδῶν τοῦ ταπει3
νοῦ Ναζωραίου, γεγονὸς ποὺ ἡ ἱστορία ἀργότερα τὸ κατέγραψε. Ἔτσι, κατὰ τοὺς
διωγµοὺς τοῦ ∆ιοκλητιανοῦ µόνο στὶς ἐπαρχίες ποὺ διοικοῦσε ὁ Κωνστάντιος οἱ
Χριστιανοὶ παρέµεναν ἥσυχοι. Ἀπὸ τὴν ἄλλη µεριὰ ἡ Ἁγία Ἑλένη διέβλεπε ὅτι
µὲ τὸ ἄνοιγµα τῶν δρόµων τοῦ Κωνστάντιου γιὰ
τὸ ἀξίωµα τοῦ Αὐγούστου αὔξαναν οἱ ἐλπίδες
προωθήσεως σὲ καίριες θέσεις τοῦ γιοῦ της
Κωνσταντίνου, κι ἔτσι γιὰ χάρη του παραµέρι3
σε τὴν προσωπική της ζωὴ καὶ εὐτυχία.

Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ἀπὸ τὰ µικρά του
χρόνια, ὅταν εἶχε στρατευθεῖ κοντὰ στὸ ∆ιο3
κλητιανὸ στὴ Νικοµήδεια, ἀγαποῦσε καὶ τι3
µοῦσε ἀφάνταστα τὴ µητέρα του, ποὺ ἀδιάκο3
πα µοχθοῦσε γιὰ τὴν ποιότητα τῆς ἀνατροφῆς
του. Καὶ ὅταν ἀργότερα αὐτὸς ἀνακηρύχθηκε
Καίσαρας τῆς ∆ύσεως, ἔπειτα Αὔγουστος
αὐτῆς καὶ τέλος αὐτοκράτορας ∆ύσεως καὶ
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Ἀνατολῆς, ἡ τιµή του πρὸς τὴ µητέρα του καὶ ἡ ἀναγνώριση τῆς θυσίας τῆς
οἰκογενειακῆς της συνοχῆς καὶ γαλήνης γιὰ χάρη του, ἐκδηλώθηκε λαµπρὰ
καὶ ἐπίσηµα χωρὶς καµιὰ µείωση ἢ ἐπιφύλαξη γιὰ τὸ ἄσηµο καὶ ταπεινὸ τῆς
οἰκογενειακῆς της προελεύσεως. Τὴν πόλη τῆς Βιθυνίας ποὺ τὴ βλάστησε, τὸ
∆ρέπανο, ὀνόµασε πρὸς τιµή της Ἑλενόπολη. Ἀκόµη τὴν ἀναγόρευσε Αὐγού3
στα, γιὰ νὰ τιµᾶται ὄχι ἁπλὰ ὡς Βασιλοµήτωρ, ἀλλὰ ὡς Βασίλισσα. Τὸ 320
κόπηκαν νοµίσµατα, ποὺ ἔφεραν τὴν εἰκόνα τῆς Ἁγίας Ἑλένης ὡς Αὐγούστας.
Ὅταν δὲ µετὰ τὸ θάνατό της κτίσθηκε ἡ Κωνσταντινούπολη, τὸ 330 στὴ µε3
γάλη πλατεία τοῦ Φάρου ὑψώθηκαν δύο στῆλες «Ἑλένης» καὶ «Κωνσταντί3
νου» καὶ στὸ µέσο τους Σταυρὸς µὲ τὴν ἐπιγραφή: «Εἷς Ἅγιος, εἷς Κύριος,
Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀµήν».

Πόθος θερµότατος τῆς Ἁγίας Ἑλένης ἦταν νὰ µεταβεῖ ὡς Χριστιανὴ καὶ
ὡς Αὐγούστα στοὺς Ἁγίους Τόπους. Εἶχε διακαὴ ἐπιθυµία νὰ προσκυνήσει τὰ
χώµατα, ὅπου βάδισε ὁ Κύριός µας Ἰησοῦς καὶ ἁγίασε µὲ τὸ πανάγιό Του αἷµα,
ἀλλὰ καὶ νὰ προσευχηθεῖ γιὰ τὶς ἁµαρτίες της, γνωρίζοντας ὅτι δὲν ὑπάρχει
ἄνθρωπος ἀναµάρτητος, ἀλλὰ ὁ καθένας µας ποὺ φέρει σάρκα καὶ κατοικεῖ τὸν
κόσµο ρέπει ἐκ φύσεως πρὸς τὴν ἁµαρτία. Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ ἦρθε στὰ Ἱεροσό3
λυµα µὲ συνοδεία ἀξιωµατικῶν καὶ τὶς εὐλογίες τοῦ γιοῦ της στὰ τέλη τοῦ
326 καὶ παρέµεινε στοὺς Ἁγίους Τόπους καὶ τὸ 327.

Μεταξὺ τῶν σκοπῶν τῆς ἱερῆς ἐκεί3
νης ἀποδηµίας ἦταν νὰ ἀποκαλύψει τὸ
φρικτὸ Γολγοθᾶ καὶ τὸν Πανάγιο Τάφο,
νὰ τοὺς καταστήσει παγχριστιανικὰ
προσκυνήµατα καὶ νὰ βρεῖ τὸν τίµιο καὶ
ζωοποιὸ Σταυρό, τὸ ἀτιµωτικὸ σύµβολο
ποὺ ἔγινε σύµβολο σωτηρίας τῶν Χρι3
στιανῶν καὶ ἀθανασίας τοῦ ἀνθρωπίνου
γένους, τοῦ ἐξόριστου γιὰ παρακοὴ ἀπὸ
τὸν Παράδεισο καὶ ὑποκείµενου στὴ
φθορὰ καὶ τὸ θάνατο. Τοὺς ἱεροὺς αὐτοὺς
Τόπους, στοὺς ὁποίους συντελέσθηκε ἡ
σωτηρία µας, εἶχε καταστρέψει καὶ κα3
λύψει µὲ ἀγάλµατα ὁ αὐτοκράτορας
Ἀδριανός. Ὅµως, παρὰ τὶς µεταβολὲς
ποὺ δέχθηκε ἡ πόλη τῆς Ἱερουσαλήµ, τὰ
ἔργα τοῦ Ἀδριανοῦ βοήθησαν τὴν ἉγίαὉ Ναὸς τῆς Ἀναστάσεως στὰ Ἱεροσόλυµα
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Ἑλένη στὴν εὕρεση τοῦ ζωηφόρου
Σταυροῦ, στὸν ὁποῖο συντελέσθη3
κε ἡ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων καὶ
ὁ ὁποῖος καθαγιάσθηκε µὲ τὸ
θεdκὸ αἷµα τοῦ Χριστοῦ µας, τοῦ
Θεάνθρωπου Ἰησοῦ. Τὸ τρισµακά3
ριστο Ξύλο βρέθηκε στὶς 6 Μαρτί3
ου τοῦ 326, ἡµέρα κατὰ τὴν ὁποία
ἡ Ἁγία µας Ἐκκλησία ἑορτάζει
τὴν εὕρεσή του. Ἀξιώθηκε ἔτσι ἡ
Ἁγία Ἑλένη στὰ βαθιά της γερά3
µατα, γύρω στὰ ὀγδόντα της, νὰ
παραδώσει στοὺς Χριστιανοὺς
ὅλων τῶν ἐποχῶν τὸ τρόπαιο τῆς
νίκης κατὰ τοῦ θανάτου, τὸ σύµ3
βολο τῆς ἀφθαρσίας µας. Ἐπίσης ἀνεῦρε καὶ τὰ τίµια καρφιά, τοὺς τιµίους
ἥλους, µὲ τοὺς ὁποίους κάρφωσαν τὸ Χριστὸ πάνω στὸ Σταυρό31.

Μὲ τὴ συµβολὴ τῆς Ἁγίας Ἑλένης κτίσθηκαν Ναοὶ στὸ χῶρο τῆς Ἀνα3
στάσεως τοῦ Κυρίου, στὸ «θεοδέγµον» σπήλαιο τῆς Γεννήσεως στὴ Βηθλεέµ,
στὸ σηµεῖο τῆς Ἀναλήψεως πάνω στὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, στὴ Γεθσηµανῆ, στὴ
Χεβρώνα, παρὰ τὴ «∆ρῦ τὴν Μαµβρῆ», ὅπου ἐµφανίσθηκε στὸν Ἀβραὰµ ἡ
Ἁγία Τριὰς µὲ τὴ µορφὴ Τριῶν Ἀγγέλων, στὴ Ναζαρέτ, στὸ σηµεῖο τοῦ Εὐαγ3
γελισµοῦ τῆς Θεοτόκου, τὸ Χωριὸ τῶν Ποιµένων (Μπέτ – Σαχούρ), ἕνα χι3
λιόµετρο ἀνατολικὰ τῆς Βηθλεέµ, στὸν τόπο, ὅπου οἱ Ἄγγελοι ἀποκάλυψαν
στοὺς βοσκοὺς τὴ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ32 καὶ ἀλλοῦ.

Κατὰ τὴν ἐπιστροφή της ἡ Ἁγία Ἑλένη στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ 327
συνάντησε ἄγρια θαλασσοταραχὴ καὶ ἀναγκάσθηκε νὰ προσαράξει στὰ νότια
ἀκρογιάλια τῆς µεγαλονήσου µας Κύπρου, κοντὰ στὶς ἐκβολὲς τοῦ Τέτιου πο3
ταµοῦ, ὁ ὁποῖος πρὸς τιµήν της ὀνοµάσθηκε Βασιλοπόταµος. Στὴν Κύπρο ἡ
Ἁγία Ἑλένη µετὰ ἀπὸ θαυµαστὸ ὄνειρο ἔκτισε ἐκκλησάκι, ποὺ ἀργότερα µε3
τατράπηκε σὲ Μοναστήρι καὶ λέγεται Σταυροβούνι. Ἐκεῖ ἄφησε τὸ σταυρὸ τοῦ
«ἐκ δεξιῶν» εὐγνώµονος Ληστοῦ καὶ µέρος τοῦ Τιµίου Σταυροῦ τοῦ Κυρίου

31. Μέγας Συναξαριστὴς τῆς Ἐκκλησίας, τόµος ε΄, µὴν Μάdος, σελὶς 533, Ἔκδοσις Πέµ3
πτη, Ἀθῆναι 1988.

32. Λουκ. β΄ 8.

Ὁ Ναὸς τῆς Γεννήσεως στὴ Βηθλεέµ
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µας. Ἐπίσης, ἔκτισε ἕνα γεφύρι στὴν τοποθεσία Τόχνη καὶ ἕνα ἐκκλησάκι πά3
νω ἀπὸ αὐτό. Στὴν τοποθεσία Ὄµοδος, ποὺ σηµαίνει στὰ λατινικὰ «Σπίτι τοῦ
Θεοῦ», στοὺς πρόποδες τοῦ Τροόδους, στὰ σηµερινὰ κρασοχώρια, ἔκτισε Ναὸ
καὶ ἄφησε τεµάχιο ἀπὸ τὸν Τίµιο, τὸν ἁγιασµένο Κάναβο, τὸ σχοινὶ µὲ τὸ ὁποῖο
οἱ Ἑβραῖοι ἔδεσαν τὸν Ἰησοῦ. Στὴν ἐπιστροφή της γιὰ τὴν Κωνσταντινούπο3
λη ἡ Ἁγία Ἑλένη πέρασε ἀπὸ τὸ νησὶ Τῆλος καὶ παρότρυνε τοὺς κατοίκους της
νὰ ἔλθουν, νὰ κατοικήσουν στὴν Κύπρο. Ἡ πρότασή της βρῆκε ἀπήχηση καὶ
ἔτσι στὴ βόρεια Κύπρο ὑπάρχει µέχρι σήµερα ἡ Τηλλυρία· µάλιστα, ἡ πρω3
τεύουσά της, ὁ Πύργος, τιµᾶ καὶ γεραίρει τὴ µνήµη της µαζὶ µὲ αὐτὴ τοῦ Ἁγί3
ου Κωνσταντίνου στὸ Μητροπολιτικό της Ναό, αὐτὸν ποὺ τώρα ἐγκαινίασε µὲ
κάθε µεγαλοπρέπεια ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου καὶ Πρόεδρος
Τηλλυρίας κ. κ. Νικηφόρος.

Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος δέχθηκε τὴν ἐπιστροφὴ τῆ µητέρας του µὲ συγκι3
νητικώτατα δείγµατα στοργῆς καὶ εὐλάβειας. Τὸ µακρινὸ ὅµως ταξίδι τῆς µε3
γάλης Βασίλισσας κλόνισε ἀνεπανόρθωτα τὴν ὑγεία της· ἔτσι, ἀπέθανε τὸ ἑπό3
µενο ἔτος 328 στὴ Νικοµήδεια καὶ κηδεύτηκε µὲ τιµὲς βασιλικές. Τὰ ὀστά

Ἡ Μονὴ τοῦ Σταυροβουνίου στὴν Κύπρο
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της ἀργότερα µεταφέρ3
θηκαν στὴν Κωνσταν3
τινούπολη καὶ τάφηκαν
στὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων
Ἀποστόλων.

∆είγµατα τῆς φρον3
τίδας τῆς Ἁγίας Ἑλένης
γιὰ τὴν ἀνέγερση Ναῶν
συναντᾶµε ἀκόµη καὶ
σήµερα σὲ πολλὰ µέρη,
ὅπως στὴν Πάρο, τὸν
Ναὸ τῆς Ἑκατονταπυ3
λιανῆς, στὴ Νικοµήδεια
καὶ στὴ Ρώµη.

Οἱ µοναχοὶ τοῦ Σινᾶ λίγα χρόνια µετὰ τὴν ἔκδοση τοῦ διατάγµατος τοῦ Με3
γάλου Κωνσταντίνου ζήτησαν ἀπὸ τὴ µητέρα του, τὴν αὐτοκράτειρα Ἁγία Ἑ3

λένη, προστασία
στὸν ἐρηµικὸ τόπο
τῆς ἀσκήσεως καὶ
µετανοίας τους ἀπὸ
τὶς ἐπιδροµὲς τῶν
εἰδωλολατρῶν νο3
µάδων τῆς πε3
ριοχῆς. Οἱ σφαγὲς
τῶν χρόνων τοῦ
∆ιοκλητιανοῦ ἦταν
νωπὲς στὴ µνήµη
τους. Ἡ Ἁγία Ἑλέ3
νη φρόντισε, ὥστε
νὰ κτισθεῖ στὸν τό3
πο τῆς Φλεγοµένης

Βάτου ἕνας µικρὸς Ναός, ἀφιερωµένος στὴ Θεοτόκο, ὅπως ἐπίσης καὶ ἕνας πύρ3
γος, γιὰ νὰ χρησιµεύσει ὡς καταφύγιο τῶν ἀσκητῶν33. Τµῆµα τοῦ πύργου

33. Σύναξις Πάντων Σιναdτῶν Ἁγίων, σελὶς 146, Ἐκδόσεις Ἱδρύµατος Ὄρους Σινᾶ,
Ἀθῆναι 1998.

Ἡ Μονὴ τοῦ Σταυροῦ στὸν Ὄµοδο

Ὁ Ναὸς τῆς Ἑκατονταπυλιανῆς στὴν Πάρο
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αὐτοῦ σώζεται ἕως καὶ σήµερα καὶ ἀποτελεῖ µέρος τοῦ Ἡγουµενείου τῆς
Μονῆς, προβάλλοντας ἕως τὶς ἡµέρες µας τὴν ἀδιάκοπη λειτουργία τῆς µονα3
στικῆς ζωῆς στὸν ἴδιο χῶρο γιὰ δέκα ἑπτὰ συναπτοὺς αἰῶνες.

Ἡ Ἐκκλησία µας ἀναγνώρισε ἀµέσως τὸ τεράστιο ἔργο τῆς Ἁγίας Ἑλένης
καὶ τὴν ἀνακήρυξε Ἰσαπόστολο. Ἡ µνήµη της τιµᾶται µαζὶ µὲ αὐτὴ τοῦ Ἁγί3
ου Κωνσταντίνου στὶς 21 Μαΐου, ἀλλὰ καὶ πολὺ ἐπιτυχῶς στὴ Σκιάθο στὶς 21
Σεπτεµβρίου, ἡµέρα ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιµίου Σταυροῦ,
ἀφοῦ αὐτὴ ὑπῆρξε ἡ ψυχὴ ὅλων τῶν ἐνεργειῶν γιὰ τὴν ἀνεύρεσή του. Γιὰ τὴν
περίπτωση αὐτὴ συνετάγη εἰδικὴ Ἀκολουθία ἀπὸ τὸν ὑπογράφοντα, ποὺ ἔτυ3
χε τῆς ἐγκρίσεως καὶ εὐλογίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά3
δος διὰ τῆς ὑπ’ ἀριθµ. 115/ 448 / 10. 4. 1989 Συνοδικῆς ἀποφάσεως34.

34. Χαραλάµπους Μ. Μπούσια, Ἀκολουθία τῆς Ἁγίας ἐνδόξου βασιλίδος καὶ Ἰσαποστό3
λου Ἑλένης, ψαλλοµένη ἐν Σκιάθῳ τῇ κα΄ Σεπτεµβρίου, Ἔκδοσις Ἱδρύµατος Θωµᾶ καὶ Βάν3
τας Ἐπιφανιάδη Σκιάθου, Ἀθῆναι 1990.



«Ἡ παράδοση στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἡ παραλαβὴ στὴν Τηλλυρία
τῆς θαυµατουργοῦ εἰκόνος τῆς Κυκκωτίσσης»

Τοιχογραφίες Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Πύργου Τηλλυρίας



«Οἱ Ἀπόστολοι Παῦλος, Βαρνάβας καὶ Μᾶρκος κηρύττουν τὸ Εὐαγγέλιο στὴν Κύπρο»
Τοιχογραφίες Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Πύργου Τηλλυρίας



Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ



«Ἡ καταδίκη τῶν Πρωτοπλάστων»
Τοιχογραφία Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Πύργου Τηλλυρίας
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Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

ΕΝ Τ ιΩ ΜΙΚΡ ιΩ ΕΣΠΕΡΙΝ ιΩ

Μετὰ τὸν Προοιµιακὸν εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἱστῶµεν στίχους δ΄
καὶ ψάλλοµεν τὰ ἑξῆς Προσόµοια·

Ἦχος α΄. Πανεύφηµοι Μάρτυρες.

Χ ριστώνυµοι πάντες εὐσεβεῖς
δεῦτε ἀνυµνήσωµεν

τὸν γενναιότατον ἄνακτα
καὶ ἰσαπόστολον,
θεῖον Κωνσταντῖνον,
καὶ αὐτοῦ τὴν πάνσεµνον
µητέρα νῦν, Ἑλένην, τὸν τίµιον
Σταυρὸν τοῦ Κτίσαντος
ἀνευροῦσαν, ὡς σεµνώµατα
ὑπερµάχων
Χριστοῦ θείας πίστεως.

Σταυρὸν ἐν αἰθρίᾳ οὐρανοῦ,
Κωνσταντῖνε, πάµφωτον
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«ἐν τούτῳ νίκα» ἑώρακας,
ὢ ξένου θαύµατος,
γράφοντα καὶ ὅπλῳ
τῷ αὐτοῦ ἐνίκησας
ἐχθρῶν ὑπεραρίθµων σου σύστηµα,
ἄναξ θειότατε,
Χριστωνύµων ὁ τὸν σύλλογον
κατευφράνας
σεπτῇ βασιλείᾳ σου.

∆ ιώξεις κατέπαυσας πιστῶν
καὶ ἐθεµελίωσας

κράτος δικαίου, πανεύφηµε,
τὸ Εὐαγγέλιον
ἔχων ὡς πυξίδα
νόµων φιλανθρώπων σου
καὶ πίστιν τῆς µητρὸς τῆς Ἁγίας σου,
µεθ’ ἧς τὴν µνήµην σου,
Κωνσταντῖνε, ἑορτάζοµεν
ἐτησίως
ψαλµοῖς τε καὶ ᾄσµασι.

Ε ῾λένην ἀπέστειλας εὑρεῖν,
τὴν σεπτὴν µητέρα σου,

Σταυρὸν Χριστοῦ τὸν ζωήῤῥυτον,
οὗ τύπον λάβαρον
ἔσχες ἐν ταῖς µάχαις
κατ’ ἐχθρῶν καὶ δύναµιν
ἐν πάσαις ἐνεργείαις τοῦ βίου σου
καὶ βασιλείας σου
ἐπιγείου τοῖς προβλήµασι,
Κωνσταντῖνε,
ἀνάκτων ὡράIσµα.

∆όξα. Ἦχος πλ. δ΄.

Τ ὸν πεφιληµένον τῶν Χριστωνύµων βασιλέα,
τὸν µοχθήσαντα ἐπὶ γῆς καταστῆσαι τῶν οὐρανῶν βασιλείαν,
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Κωνσταντῖνον τὸν Μέγαν, σὺν τῇ αὐτοῦ µητρί, Ἑλένῃ, τιµήσωµεν
καὶ ἐν κατανύξει βοήσωµεν·
Ὑπέρµαχε τῶν διωκοµένων καὶ στήριγµα τῶν κλονουµένων,
ἡ ἀπαρχὴ καὶ τὸ σέµνωµα τῆς Βυζαντίδος αὐτοκρατορίας,
µὴ ἐλλίπῃς ὡς ἰσαπόστολος Χριστὸν ἱκετεύων
ὑπὲρ τῶν πίστει τιµώντων τὴν µακαρίαν σου κοίµησιν.

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. ∆έσποινα, πρόσδεξαι....

Εἰς τὸν Στίχον. Ἦχος β΄. Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ.

Χαῖρε, ὁ τοῦ Σταυροῦ
δυνάµει κραταιώσας

Χριστοῦ τὴν Ἐκκλησίαν,
θεόφρον Κωνσταντῖνε,
τρισµάκαρ ἰσαπόστολε.

Στίχος. Τίµιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίου Αὐτοῦ.

Α ῎νασσα θαυµαστή,
Ἑλένη µακαρία,

Σταυρὸν ἐκ γῆς λαγόνων
ἐξήγαγες καὶ πάντας
χαρᾶς ἀῤῥήτου ἔπλησας.

Στίχος. Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούµενος τὸν Κύριον.

Χαῖρε, τῶν διωγµῶν
ἡ παῦσις, Κωνσταντῖνε,

καὶ βίου ἐλευθέρου
τῶν Χριστωνύµων πάντων
ἡ ἀπαρχή, θειότατε.

∆όξα. Τριαδικόν.

∆ όξα Σοι, ὁ Θεὸς
ὁ δείξας Κωνσταντῖνον,

τὸν ἄνακτα ἐν κόσµῳ,
Τριὰς ὑπεραγία,
ἑδραίωµα τοῦ κράτους Σου.
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Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Χαῖρε, ἡ τὸν Σταυρὸν
εὑρεῖν σοῦ θείου Τόκου,

βασίλισσαν Ἑλένην,
ὑπερευλογηµένη
Παρθένε, ἀξιώσασα.

Νῦν ἀπολύεις...τὸ Τρισάγιον, τὸ Ἀπολυτίκιον
ἐκ τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ καὶ Ἀπόλυσις.
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Μετὰ τὸν Προοιµιακὸν τὸ Μακάριος ἀνήρ, εἰς δὲ τὸ Κύριε ἐκέκραξα
ἱστῶµεν στίχους η΄ καὶ ψάλλοµεν τὰ ἑξῆς Προσόµοια·

Ἦχος α΄. Τῶν οὐρανίων ταγµάτων.

Τ ὸ ἀδιάσειστον βάθρον
Χριστοῦ τῆς πίστεως,

ἐνθέων βασιλέων
οὐρανόσδοτον σέλας
καὶ στῦλον εὐσεβείας φωτολαµπῆ,
Κωνσταντῖνον, τιµήσωµεν
σὺν τῇ Ἑλένῃ, πανσέµνῳ αὐτοῦ µητρί,
Ἐκκλησίας ὡς ἐρείσµατα.

Χ ρεωστικῶς εὐφηµοῦµεν
τὴν θείαν µνήµην σου,

βασιλοµῆτορ θεία,
µακαρία Ἑλένη,
Σταυρὸν ἡ ἀνευροῦσα τοῦ Ἰησοῦ
τὸν σεπτὸν καὶ πανάγιον
ἐν τῇ Σιὼν πρὸς ἁπάντων ἁγιασµὸν
εὐσεβῶν καὶ ἐνδυνάµωσιν.

Ο ὐκ ἐξ ἀνθρώπων τὴν κλῆσιν,
τρισµάκαρ, ἔλαβες

ἀλλ’ ὡς ὁ θεῖος Παῦλος,
Κωνσταντῖνε, θεόθεν·
σηµεῖον γὰρ τὸ µέγα ἐν οὐρανοῖς
κατιδὼν ὥσπερ θήραµα
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καλὸν ἠγρεύθης, πανένδοξε, δι’ αὐτοῦ
καὶ ἀπίστους ἐθριάµβευσας.

«Ε ’ν τούτῳ νίκα», ἠκούσθη
φωνή σοι ἄνωθεν,

ὡς τὸν Σταυρὸν κατεῖδες
οὐρανοῦ ἐν τῷ µέσῳ,
θεόπτα Κωνσταντῖνε, καὶ δι’ αὐτοῦ
τοὺς ἐχθροὺς κατετρόπωσας
καὶ ἠξιώθης γενέσθαι Χριστιανῶν
βασιλεὺς ὁ πρῶτος, ἔνδοξε.

Στολισαµένη τῷ κράτει
τῆς βασιλείας σου

Χριστοῦ ἡ Ἐκκλησία,
βασιλεῦ Κωνσταντῖνε,
ἀγάλλεται καὶ κράζει περιχαρῶς·
Χαίροις, Παύλου ὁµόζηλε,
ὁ τοῦ Κυρίου ἀράµενος τὸν Σταυρὸν
καὶ ἀπίστους τροπωσάµενος.

Βασιλοµήτορα πάντες
Ἑλένην µέλψωµεν

ὡς ἀρετῆς ταµεῖον,
ταπεινώσεως βάθρον,
χρηστότητος πυξίον καὶ ἀῤῥαγὲς
εὐσεβείας προπύργιον
ἀξιωθεῖσαν Κυρίου Σταυρὸν ἐκ γῆς
ἀνασῦραι τὸν πανάγιον.

∆όξα. Ἦχος πλ. β΄.

Ο ᾽ρθοδόξων βασιλέων τὸν πρῶτον καὶ µέγιστον,
τὸν εἰρηνεύσαντα Χριστοῦ τὴν Ἐκκλησίαν

καὶ θριαµβεύσαντα Σταυροῦ τοῦ θείου δυνάµει
ἀπίστων τὰς φάλαγγας καὶ αἱρετικῶν τὰς παρατάξεις
Κωνσταντῖνον εὐφηµήσωµεν, τὸν ἔνδοξον,
σὺν τῇ αὐτοῦ ἐνθέῳ µητρὶ καὶ κλεινῇ βασιλοµήτορι,
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Ἑλένῃ τῇ µακαρίᾳ, οὕτω λέγοντες·
Στῦλοι ἀδιάσειστοι τῆς πίστεως,
οἱ τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐπὶ γῆς θεµελιώσαντες,
στηρίξατε καὶ ἡµᾶς ἐν τῇ εὐσεβείᾳ
καὶ σώσατε ἐκ θανάτου ὑµῶν ἱκεσίαις
τὰς ψυχὰς τῶν τιµώντων ὑµῶν τὸ µνηµόσυνον.

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Τίς µὴ µακαρίσει σε, Παναγία Παρθένε,...

Εἴσοδος. Φῶς ἱλαρόν. Τὸ Προκείµενον τῆς ἡµέρας καὶ τὰ Ἀναγνώσµατα·

Παροιµιῶν τὸ Ἀνάγνωσµα (Κεφ. ιθ΄ 11 � 24).

Ε ᾽λεήµων ἀνὴρ µακροθυµεῖ, τὸ δὲ καύχηµα αὐτοῦ ἐπέρχεται παρανόµοις. Βα�
σιλέως ἀπειλὴ ὁµοίᾳ βρυγµῷ λέοντος, ὥσπερ δὲ δρόσος ἐπὶ χόρτῳ, οὕτως τὸ

ἱλαρὸν αὐτοῦ. Αἰσχύνη πατρὶ υἱὸς ἄφρων· οὐχ ἁγναὶ εὐχαὶ ἀπὸ µισθώµατος
ἑταίρας. Οἶκον καὶ ὕπαρξιν µερίζουσι πατέρες παισί, παρὰ δὲ Κυρίου ἁρµόζεται
γυνὴ ἀνδρί. ∆ειλία κατέχει ἀνδρόγυνον, ψυχὴ δὲ ἀεργοῦ πεινάσει. Ὃς φυλάσσει
ἐντολήν, τηρεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, ὁ δὲ καταφρονῶν τῶν ἑαυτοῦ ὁδῶν ἀπολεῖται.
∆ανείζει Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχόν, κατὰ δὲ τὸ δόµα αὐτοῦ ἀνταποδώσει αὐτῷ. Παί�
δευε υἱόν σου, οὕτως γὰρ ἔσται εὔελπις, εἰς δὲ ὕβριν µὴ ἐπαίρου τῇ ψυχῇ σου.
Κακόφρων ἀνὴρ πολλὰ ζηµιωθήσεται· ἐὰν δὲ λοιµεύηται καὶ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
προσθήσει. Ἄκουε, υἱέ, παιδείαν πατρός σου, ἵνα σοφὸς γένῃ ἐπ’ ἐσχάτων σου.
Πολλοὶ λογισµοὶ ἐν καρδίᾳ ἀνδρός, ἡ δὲ βουλὴ τοῦ Κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα µένει.
Καρπὸς ἀνδρὶ ἐλεηµοσύνη, κρείσσων δὲ πτωχὸς δίκαιος ἤ πλούσιος ψεύστης.
Φόβος Κυρίου εἰς ζωὴν ἀνδρί, ἡ δὲ ἄφοβος αὐλισθήσεται ἐν τόποις, οὗ οὐκ ἐπι�
σκοπεῖται γνῶσις. Ὁ ἐγκρύπτων εἰς τὴν κόλπον αὐτοῦ χεῖρας ἀδίκως, οὐδὲ τῷ
στόµατι οὐ µὴ προσαγάγῃ αὐτάς.

Σοφίας Σειρὰχ τὸ Ἀνάγνωσµα (Κεφ. ζ΄ 1 � 17).

Μὴ ποίει κακὰ καὶ οὐ µή σε καταλάβῃ κακόν· ἀπόστηθι ἀπὸ ἀδίκου καὶ
ἐκκλινεῖ ἀπὸ σοῦ. Υἱέ, µὴ σπεῖρε ἐπ’ αὔλακας ἀδικίας καὶ οὐ µὴ θερίσῃς

αὐτὰς ἑπταπλασίως. Μὴ ζήτει παρὰ Κυρίου ἡγεµονίαν, µηδὲ παρὰ βασιλέως
καθέδραν δόξης. Μὴ δικαιοῦ ἔναντι κυρίου καὶ παρὰ βασιλεῖ µὴ σοφίζου. Μὴ
ζήτει γενέσθαι κριτής, µὴ οὐκ ἐξισχύσεις ἐξᾶραι ἀδικίας· µή ποτε εὐλαβηθῇς
ἀπὸ προσώπου δυνάστου καὶ θήσεις σκάνδαλον ἐν εὐθύτητί σου. Μὴ ἁµάρτα�
νε εἰς πλῆθος πόλεως καὶ µὴ καταβάλῃς σεαυτὸν ἐν ὄχλῳ. Μὴ καταδεσµεύσῃς
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δὶς ἁµαρτίαν, ἐν γὰρ τῇ µιᾷ οὐκ ἀθῶος ἔσῃ. Μὴ εἴπῃς· τῷ πλήθει τῶν δώρων
µου ἐπόψεται καὶ ἐν τῷ προσενέγκαι µε Θεῷ Ὑψίστῳ προσδέξεται. Μὴ ὀλιγο�
ψυχήσῃς ἐν τῇ προσευχῇ σου καὶ ἐλεηµοσύνην ποιῆσαι µὴ παρίδῃς. Μὴ κα�
ταγέλα ἄνθρωπον ὄντα ἐν πικρίᾳ ψυχῆς αὐτοῦ, ἔστι γὰρ ὁ ταπεινῶν καὶ
ἀνυψῶν. Μὴ ἀροτρία ψεῦδος ἐπ’ ἀδελφῷ σου, µηδὲ φίλῳ τὸ ὅµοιον ποίει. Μὴ θέ�
λε ψεύδεσθαι πᾶν ψεῦδος, ὁ γὰρ ἐνδελεχισµὸς αὐτοῦ οὐκ εἰς ἀγαθόν. Μὴ ἀδο�
λέσχει ἐν πλήθει πρεσβυτέρων καὶ µὴ δευτερώσῃς λόγον ἐν προσευχῇ σου. Μὴ
µισήσῃς ἐπίπονον ἐργασίαν καὶ γεωργίαν ὑπὸ Ὑψίστου ἐκτισµένην. Μὴ προσ�
λογίζου σεαυτὸν ἐν πλήθει ἁµαρτωλῶν. Μνήσθητι ὅτι ὀργὴ οὐ χρονιεῖ. Τα�
πείνωσον σφόδρα τὴν ψυχήν σου, ὅτι ἐκδίκησις ἀσεβοῦς πῦρ καὶ σκώληξ.

Σοφίας Σολοµῶντος τὸ Ἀνάγνωσµα (Κεφ. γ΄ 1 � 9).

∆ ικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ καὶ οὐ µὴ ἅψηται αὐτῶν βάσανος. Ἔδοξαν ἐν
ὀφθαλµοῖς ἀφρόνων τεθνάναι καὶ ἐλογίσθη κάκωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν καὶ ἡ

ἀφ' ἡµῶν πορεία σύντριµµα, οἱ δέ εἰσιν ἐν εἰρήνῃ. Καὶ γὰρ ἐν ὄψει ἀνθρώπων
ἐὰν κολασθῶσιν, ἡ ἐλπὶς αὐτῶν ἀθανασίας πλήρης· καὶ ὀλίγα παιδευθέντες
µεγάλα εὐεργετηθήσονται, ὅτι ὁ Θεὸς ἐπείρασεν αὐτοὺς καὶ εὗρεν αὐτοὺς ἀξίους
ἑαυτοῦ· ὡς χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ ἐδοκίµασεν αὐτοὺς καὶ ὡς ὁλοκάρπωµα
θυσίας προσεδέξατο αὐτούς. Καὶ ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς αὐτῶν ἀναλάµψουσι καὶ
ὡς σπινθῆρες ἐν καλάµῃ διαδραµοῦνται· κρινοῦσιν ἔθνη καὶ κρατήσουσι λαῶν
καὶ βασιλεύσει αὐτῶν Κύριος εἰς τοὺς αἰῶνας. Οἱ πεποιθότες ἐπ᾽ αὐτῷ συνήσου�
σιν ἀλήθειαν καὶ οἱ πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ προσµενοῦσιν αὐτῷ, ὅτι χάρις καὶ ἔλεος
ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΙΤΗΝ

Ἰδιόµελα.

Ἦχος α΄.

∆ υνάµει Σταυροῦ τοῦ ζωηφόρου
τὸν συγκόψαντα ἑσµοὺς πολεµίων

καὶ λάβαρον ἐγείραντα «ἐν τούτῳ νίκα» γράφον,
Κωνσταντῖνον τὸν βασιλέα, τιµήσωµεν
σὺν τῇ αὐτοῦ χριστοφόρῳ µητρί, Ἑλένῃ,
τῇ τὸ κοσµοπόθητον Ξύλον τοῦ Σταυροῦ εὑρούσῃ
ἐν εὐλαβείᾳ πολλῇ κραυγάζοντες·
Ἰσαπόστολοι ἔνδοξοι,
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οἱ τὸ κράτος τοῦ Θεοῦ µεγαλύναντες
καὶ τὴν Ἐκκλησίαν Αὐτοῦ ἐλευθερώσαντες καὶ εἰρηνεύσαντες,
ἐλευθερώσατε ἡµᾶς παθῶν τῶν χαµαιζήλων
καὶ εἰρηνεύσατε ὑµῶν πρεσβείαις τὰς ψυχὰς ἡµῶν.

Ἦχος β΄.

Σ υναθροίσας ἐν Νικαίᾳ χορὸν τὸν µακάριον
τῶν θεοφόρων πατέρων

τὴν κυµαινοµένην τάξιν τῆς Ἐκκλησίας ἐγαλήνευσας
καὶ τὸ ὁµοούσιον τῆς ἀδιαιρέτου Τριάδος ἐπεσφράγισας,
Κωνσταντῖνε, Βυζαντίου ἱδρυτὰ καὶ κοσµῆτορ·
µὴ παύσῃ οὖν Χριστοῦ δεόµενος
ὑπὲρ καταπαύσεως τῶν σκανδάλων τῆς Ἐκκλησίας
καὶ χειραγωγήσεως λαοῦ τοῦ φιλοχρίστου
πρὸς νοµὰς ὁµονοίας, συναλληλίας καὶ ἀγάπης.

Ἦχος γ΄.

Α ’ποστείλας, Κωνσταντῖνε, εἰς Ἱεροσόλυµα
Ἑλένην, τὴν εὐσεβῆ καὶ ταπεινόφρονα µητέρα σου,

πρὸς εὕρεσιν τοῦ Τιµίου Ξύλου,
ἐν ᾧ σαρκὶ ὁ Θεὸς ἡµῶν ἐπάγη
καὶ οὗ τὸν τύπον ἐν οὐρανῷ ἐθεάσω,
πιστῶν πόθον ἐξεπλήρους
προσκυνῆσαι ποθούντων τῆς αὐτῶν σωτηρίας τὸ σηµεῖον·
µετὰ οὖν τὴν θείαν τοῦ Σταυροῦ Χάριτι Θείᾳ ἀνεύρεσιν
µέρος αὐτοῦ ἡ σὴ µήτηρ ἀφῆκεν αὐτόθι,
µέρος ἐδώρησεν εἰς Κύπρον τὴν τρισολβίαν
καὶ τὸ µέγιστον αὐτοῦ µετεκόµισεν εἰς Βασιλεύουσαν
πρὸς αἰώνιον αὐτῆς ἁγιασµὸν καὶ ἐνίσχυσιν.

Ἦχος δ΄.

Σ εαυτὴν ἠνάλωσας τῇ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίᾳ,
βασιλοµῆτορ τρισολβία, Ἑλένη,

καὶ Ναοὺς ἤγειρας καθ’ ἅπασαν τὴν αὐτοκρατορίαν,
ἐν οἷς περικαλλέστατον τῆς Ἑκατονταπυλιανῆς ἐν Πάρῳ,
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ἐν Νικοµηδείᾳ, Ῥώµῃ, Σινᾷ, Ἱεροσολύµοις, Βηθλεὲµ καὶ Χεβρῶνι
καταδείξασα πᾶσι τὸ τῆς καρδίας σου µεγαλεῖον·
ἀξιωθεῖσα πρὸς τούτοις εὑρεῖν Σταυρὸν τὸν τίµιον
πρέσβευε τῷ ἐσταυρωµένῳ Λόγῳ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου,
ἄνασσα ἰσαπόστολε, ὑπὲρ τῶν προσκυνούντων
Αὐτοῦ πάθη τὰ ἄχραντα καὶ σωτήρια.

∆όξα. Ἦχος ὁ αὐτός.

Τὴν ἱερὰν τῶν βασιλέων ξυνωρίδα,
τὴν ἔχουσαν σκῆπτρον καὶ διάδηµα Χριστοῦ τὴν ἀγάπην,

Κωνσταντῖνον καὶ Ἑλένην, τιµήσωµεν
ὡς ἀδιάσειστα ἐρείσµατα εὐσεβείας καὶ πίστεως·
βασιλεύσαντες οὖν θεαρέστως
καὶ κράτος τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς θεµελιώσαντες
ἀπῆλθον πρὸς πόλον χοροστατεῖν ταῖς ἀΰλοις δυνάµεσι
καὶ πρεσβεύειν ἀπαύστως ὑπὲρ τῆς στρατευοµένης Ἐκκλησίας
καὶ σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡµῶν.

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ἐκ παντοίων κινδύνων τοὺς δούλους σου...

Εἰς τὸν Στίχον. Στιχηρὰ Προσόµοια.

Ἦχος πλ. α΄. Χαίροις, ἀσκητικῶν.

Χαίροις, ὁ πρῶτος Χριστιανῶν
ἄναξ λαβὼν παρὰ Θεοῦ, γενναιότατε,

τὸ σκῆπτρον καὶ βασιλεύσας
ἐπὶ τῆς γῆς ἀληθῶς
ἄγαν θεαρέστως
Θείᾳ Χάριτι·
σοὶ γὰρ πεφανέρωται
ἐν λαγόσι κρυπτόµενον
γῆς θεῖον ξύλον
τοῦ Σταυροῦ, ὃν ἑώρακας
ὁλοπόρφυρον
οὐρανῶν ἐν ἐπάλξεσι
καὶ ὅνπερ ὅπλον ἔσχηκας
σαφῶς ἀπροσµάχητον
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ἐν µάχαις κατὰ Ῥωµαίων
λατρῶν εἰδώλων, πανεύφηµε,
καὶ ἐν βασιλείᾳ,
Κωνσταντῖνε, σῇ τιµίᾳ,
ἐχθρῶν ἀντίπαλε.

Στίχος. Τίµιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίου Αὐτοῦ.

Χαίροις, ἡ µακαρία γαστήρ,
ἡγιασµένον Θείας Χάριτος σκήνωµα,

κοιλία τὸν Κωνσταντῖνον,
τὸν βασιλέα, σεπτῶς,
θαυµαστὴ Ἑλένη,
ἡ βαστάσασα·
∆ρεπάνου ἀνάστηµα,
ξενοδόχου ἐκβλάστηµα
ἁπλοῦ, ἀσήµου
καὶ ἀδόξου, ὃ Κύριος
εἰς διάσηµον
βασιλίδα ἀνέδειξε,
τῇ προτροπῇ τοῦ τόκου σου
Σταυρὸν τὸν πανάγιον
ἐν τῇ Σιὼν τῇ ἁγίᾳ
εὗρες, ἐν ᾧ ὁ Θεάνθρωπος
Χριστὸς ἐσταυρώθη,
ὁ δωρούµενος τῷ κόσµῳ
τὸ µέγα ἔλεος.

Στίχος. Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούµενος τὸν Κύριον.

Χαίροις, ἡ ἱερὰ ξυνωρὶς
τῶν Ὀρθοδόξων βασιλέων, ἀήττητε

ἐν µάχαις κατ’ ἐναντίων
σθένει Τιµίου Σταυροῦ,
µάκαρ Κωνσταντῖνε,
κοσµοπόθητε,
καὶ πάνσεµνε ἄνασσα,
ἀδυνάτων ὑπέρµαχε,
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κλυτὴ Ἑλένη,
εὐλαβείᾳ ἀφάτῳ σου
ἡ δοµήσασα
οἰκουµένης ἐν πέρασι
περικαλλῆ σκηνώµατα
τῆς δόξης τοῦ Κτίσαντος,
ἐν οἷς Αὐτὸς ἀνυµνεῖται
εἰς τὸν αἰῶνα τὸν ἅπαντα,
δυὰς τρισολβία,
τοῦ Χριστοῦ τὴν Ἐκκλησίαν
ἡ ὡραΐσασα.

∆όξα. Ἦχος πλ. δ΄.

Ω ῾ς ἔαρ νοητὸν ἐν τῷ µέσῳ τοῦ ἔαρος ἐπέστη ἡ µνήµη
τῶν ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης

φαιδρύνουσα τῆς πίστεως πέρατα
καὶ τὰς ψυχὰς εὐφραίνουσα τῶν ἐν κατανύξει βοώντων·
Οἱ τοῦ Σταυροῦ τῇ δυνάµει ἀπλανῶς βασιλεύσαντες,
σταυρώσατε ἡµῶν τὰ πάθη σὺν ταῖς ἐπιθυµίαις
καὶ σώσατε ἐκ θανάτου αἰωνίου τὰς ψυχὰς ἡµῶν.

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. ∆έσποινα, πρόσδεξαι...

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α΄. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Κωνσταντῖνον τὸν µέγαν ἀνευφηµήσωµεν
ἐν βασιλεῦσιν ὡς βάθρον

τῆς εὐσεβείας στεῤῥόν,
σταυροφόρον ἰσαπόστολον, γηθόµενοι,
σὺν τῇ σεµνῇ αὐτοῦ µητρί,
τῇ εὑρούσῃ τὸν Σταυρὸν
τοῦ Λόγου Θεοῦ, Ἑλένῃ,
αὐτοὺς προβάλλοντες πρέσβεις
ἡµῶν πρὸς Κύριον τὸν εὔσπλαγχνον.
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Ἕτερον. Ὅµοιον.

Τ ὸν Σταυρὸν ἐν ὁράµατι θεασάµενον
Χριστοῦ, σεπτὸν Κωνσταντῖνον,

ὡς βασιλέων σεπτῶν
ἐγκαλλώπισµα πιστῶς ἀνευφηµήσωµεν
καὶ τὴν µητέρα τὴν κλεινὴν
καὶ πανεύφηµον αὐτοῦ,
Ἑλένην, Σταυρὸν τὸν θεῖον
τὴν ἀνευροῦσαν, πρεσβείας
αὐτῶν πρὸς Κύριον αἰτούµενοι.

Θεοτοκίον. Χαῖρε, πύλη Κυρίου ἡ ἀδιόδευτος...

Ἀπόλυσις.
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Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον τὸ Ἀπολυτίκιον, ὡς ἐν τῷ Μεγάλῳ Ἑσπερινῷ,
µετὰ δὲ τὴν α΄ Στιχολογίαν Κάθισµα.

Ἦχος α΄. Τὸν τάφον Σου, Σωτήρ.

∆ ιάταγµα σεπτὸν
ἐκ τῶν Μεδιολάνων

πρὸς πάντων τῶν λαῶν
ἀποστείλαντα δεῦτε
ἰσότητα µέλψωµεν
ἐν τοῖς νόµοις ἐνώπιον
ὡς θεόσδοτον
ἄνακτα νῦν, Κωνσταντῖνον,
ἐν ὁράµατι
Σταυρὸν Χριστοῦ κατιδόντα
θριάµβου ὡς σύµβολον.

∆όξα. Τὸ αὐτό. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Α ᾽ξίωσον χαρᾶς
τῆς ἐν πόλῳ ἀφάτου

τοὺς πίστει σὸν Υἱὸν
καθ’ ἑκάστην αἰνοῦντας,
σεµνὴ Ἀειπάρθενε,
καὶ Σταυρὸν τὸν πανάγιον,
τὸ σωτήριον
ἀσπαζοµένους σηµεῖον,
ἐν ᾧ Τόκον σου
ἐσταυρωµένον κατεῖδες
τὸν µόνον Θεάνθρωπον.



81

Μετὰ τὴν β΄ Στιχολογίαν Κάθισµα.

Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε.

Πανένδοξον ἄνακτα
σὺν τῇ πανσέµνῳ µητρὶ

αὐτοῦ µελῳδήσωµεν
τῶν Χριστωνύµων χοροὶ
λαµπρῶς ἀνακράζοντες·
Ἔνθεε Κωνσταντῖνε
καὶ θεόφρον Ἑλένη,
στῦλοι τῆς εὐσεβείας
καὶ Χριστοῦ Ἐκκλησίας
εἰρήνης, πολεµοῦντας ἡµᾶς
κατατροπώσατε.

∆όξα. Τὸ αὐτό. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Ι ᾽άτρευσον, ∆έσποινα,
τὴν τετρωµένην δεινῶς

τοῦ ὄφεως δήγµατι
καρδίαν δούλου τοῦ σοῦ
καὶ τάχος ἀξίωσον
ταύτην τῆς θεραπείας
τῆς σὺν σοί, Θεοτόκε,
κάραν αὐτοῦ δολίαν
δι’ Υἱοῦ σου πανσέπτου
συντρίψασα τοῦ µονογενοῦς,
Λόγου τοῦ Κτίσαντος.

Μετὰ τὸν Πολυέλεον Κάθισµα. Ἦχος γ΄. Τὴν ὡραιότητα.

Σ ταυροῦ τῇ χάριτι τὸν θριαµβεύσαντα
τὸ πολυάριθµον ἀπίστων σύνταγµα,

ἐν οὐρανῷ ὡς θαυµαστῶς κατεῖδεν Αὐτοῦ τὸν τύπον
καί, ἐν τούτῳ, γράφουσαν, νίκα, φρᾶσιν ἐν γράµµασι,
βασιλέα µέλψωµεν, Κωνσταντῖνον πανένδοξον,
σαφῶς ἑλληνικοῖς ἐκβοῶντες· Χαῖρε, τροπαιοφόρε Ἄναξ.
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∆όξα. Τὸ αὐτό. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Τὴν σκοτισθεῖσάν µου ψυχὴν καταύγασον
φωτὶ τῆς χάριτος τοῦ θείου Τόκου σου,

ἁγνὴ Παρθένε, Μαριάµ, ἐλπὶς τῶν ἀπηλπισµένων,
καὶ ἀχλὺν ἀπέλασον τῶν ἀπείρων πταισµάτων µου,
ὅπως εὕρω ἔλεος ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς Κρίσεως
καὶ πόθῳ ἀσιγήτως βοῶ σοι· Χαῖρε, ἡ Κεχαριτωµένη.

Τὸ α΄ Ἀντίφωνον τοῦ δ΄ ἤχου καὶ τὸ Προκείµενον·

Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν.

Στίχος. Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ.

Εὐαγγέλιον· Κατὰ Ἰωάννην (Κεφ. ι΄ 9 � 16).

Εἶπεν ὁ Κύριος· Ἐγώ εἰµι ἡ θύρα...

Ζήτει τῇ 30ῇ Ἰανουαρίου, εἰς τὸν Ὄρθρον τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.

Ὁ Ν΄ Ψαλµός.

∆όξα.

Ταῖς τῶν Σῶν Ἁγίων
πρεσβείαις, Ἐλεῆµον,

ἐξάλειψον τὰ πλήθη
τῶν ἐµῶν ἐγκληµάτων.

Καὶ νῦν.

Ταῖς τῆς Θεοτόκου
πρεσβείαις, Ἐλεῆµον,

ἐξάλειψον τὰ πλήθη
τῶν ἐµῶν ἐγκληµάτων.

Ἰδιόµελον. Ἦχος πλ. β΄.

Τὴν τρισευδαίµονα βασιλίδα Ἑλένην
καὶ τὸν αὐτῆς θεοφώτιστον τόκον, Κωνσταντῖνον τὸν µέγαν,

ἀξιοχρέως οἱ πιστοὶ εὐφηµήσωµεν
ὡς βάθρα αὐτογνωσίας, θεογνωσίας καὶ εὐσεβείας
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οὕτως εὐχόµενοι·
Ὁ ἐλθὼν ἁµαρτωλοὺς καλέσαι εἰς µετάνοιαν
καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός, µόνε Κύριε,
καὶ δείξας τὴν τρίβον σωτηρίας τῷ βασιλεῖ Σου,
αὐτοῦ καὶ τῆς µητρὸς αὐτοῦ πρεσβείαις, δεῖξον ἡµῖν ὁδὸν µετανοίας
καὶ ῥῦσαι ἡµᾶς φθορᾶς ὀλεθρίου καὶ πυρὸς αἰωνίζοντος.

Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν Σου....

Εἶτα ὁ Κανὼν τοῦ Ὁσίου, οὗ ἡ Ἀκροστιχίς·

«Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης ἐγκώµιον. Χ. Μ. Μ.»

ᾨδὴ α΄. Ἦχος δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόµα µου.

Κ ρηπίδωµα πίστεως
καὶ εὐσεβείας ἀσάλευτον,

περίδοξον ἄνακτα,
τὸν τῇ δυνάµει Σταυροῦ
τροπωσάµενον,
νῦν, Κωνσταντῖνον, ὕµνοις,
ἐχθρῶν τὰ συστήµατα,
ἐγκωµιάσωµεν.

Ω ῾ραῖοι οἱ πόδες σου
Σταυρὸν εὑρόντες τὸν τίµιον,

Ἑλένη βασίλισσα,
καὶ ἡ ψυχή σου λαµπρά,
ἡ διδάξασα
σὸν Τόκον, Κωνσταντῖνον,
τὴν πίστιν τὴν ἄµωµον
τοῦ Παντοκράτορος.

Ν ικήτορα µέλψωµεν
ἐχθρῶν σεβόντων τὰ εἴδωλα,

ἀήττητον ἄνακτα
Σταυροῦ ἰσχύI Χριστοῦ,
ἰσαπόστολον
θεόπνουν, Κωνσταντῖνον,



84

Ἑλένης τῆς σώφρονος
τόκον ὑπέρτιµον.

Θεοτοκίον.

Σ ὲ ὕµνοις γεραίροµεν,
θεοχαρίτωτε ∆έσποινα,

βροτῶν καταφύγιον
ἐν τοῖς τοῦ βίου δεινοῖς
καὶ ὀλέτειραν
ἐχθρῶν, Θεογεννῆτορ,
ἀεὶ τοὺς οἰκέτας σου
τὴν περισκέπουσαν.

ᾨδὴ γ΄. Τοὺς σοὺς ὑµνολόγους.

Τ ὸν γόνον Ἑλένης τῆς Ἁγίας,
σεπτὸν Κωνσταντῖνον, εὐλαβῶς

πιστοὶ ἐγκωµιάσωµεν
ὡς ἄνακτα θεόστεπτον,
τὸ κράτος µεγαλύναντα
ἐπὶ τῆς γῆς τοῦ Παντάνακτος.

Α ᾽ξίως τὸν Μέγαν Κωνσταντῖνον,
υἱὸν Κωνσταντίου τοῦ Χλωροῦ,

εὐµενεστάτου Καίσαρος
πρὸς Χριστωνύµους ∆ύσεως,
τιµήσωµεν ὡς πίστεως
τοῦ Ναζωραίου ὑπέρµαχον.

Ν ικήσας δυνάµει, Κωνσταντῖνε,
Σταυροῦ εἰδωλόφρονα ἐχθρόν,

αὐτὸν εὑρεῖν ἀπέστειλας
Ἑλένην τὴν µητέρα σου
εἰς τὰ Ἱεροσόλυµα,
ἀνάκτων πάντων τὸ τρόπαιον.
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Θεοτοκίον.

Ταµεῖον χρηστότητος, Παρθένε,
ταµεῖα σεµνότητος ἡµᾶς

ἀνάδειξον τοὺς µέλποντας
πληθὺν τῶν µεγαλείων σου
καὶ Τόκον σου τὸν Ἅγιον
δοξολογοῦντας ἑκάστοτε.

Κάθισµα. Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως.

Θ εῖον ἄνακτα τοῦ Βυζαντίου,
συγκαλέσαντα τὴν ἐν Νικαίᾳ

πρώτην Σύνοδον ἐκθύµως τιµήσωµεν
νῦν, Κωνσταντῖνον, ὡς ὄντως ὑπέρµαχον
τῶν Ὀρθοδόξων καὶ κλέIσµα πίστεως
σὺν τῇ σώφρονι Ἑλένῃ, βασιλοµήτορι,
Σταυρὸν Χριστοῦ εὑρούσῃ τὸν πανάγιον.

∆όξα. Τὸ αὐτό. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Υ ῞µνοις µέλψωµεν µελισταγέσι
τὴν Παντάνασσαν, Παµβασιλέως,

Ἰησοῦ Χριστοῦ µητέρα φιλόστοργον
καὶ τῶν πιστῶν παραµύθιον ἔνθερµον
ἐν συµφοραῖς καὶ κινδύνοις καὶ θλίψεσι
πόθῳ κράζοντες· Θεόθεν ἡµᾶς ἐπόπτευε
καὶ τήρει βλάβης δράκοντος ἀπήµονας.

ᾨδὴ δ΄. Ὁ καθήµενος ἐν δόξῃ.

Ι ᾽σχυρὸς Σταυροῦ δυνάµει,
ὃν κατεῖδες φωτόλαµπρον

οὐρανοῦ ἐν µέσῳ,
ὤφθης, Κωνσταντῖνε ἀήττητε,
ἐν τοῖς πολέµοις καὶ δῆµον τὸν Χριστώνυµον
ἠλευθέρωσας
τῶν κατωδύνων διώξεων.
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Ν ῦν ὑµνήσωµεν Ἑλένην
πίστει βασιλοµήτορα

κολληθεῖσαν πόθῳ
τῷ Χριστῷ, Θεῷ τῷ οἰκτίρµονι,
Οὗ τὸν Σταυρὸν ἐκ τῆς γῆς λαγόνων ἔσυρε
πρὸς κραταίωσιν
τοῦ Χριστωνύµου πληρώµατος.

Ο ὐρανόθεν, Κωνσταντῖνε,
ὁ Χριστός σε ἐκάλεσεν

ὥσπερ ἄλλον Παῦλον
καὶ φωστὴρ ἐν πνεύµατι γέγονας
καταλιπὼν τῶν εἰδώλων τὴν σκοτόµαιναν
καὶ τὰ σύµπαντα
φωτίσας δικαιοσύνῃ σου.

Θεοτοκίον.

Υ ῾περύµνητε Παρθένε,
Κωνσταντίνου ἐντεύξεσι

καὶ σεπτῆς Ἑλένης
ἱκεσίαις ῥύου στενώσεων
τῇ µητρικῇ παῤῥησίᾳ σου τοὺς σπεύδοντας
πρὸς τὸν Τόκον σου,
φιλανθρωπότατον Κύριον.

ᾨδὴ ε΄. Ἐξέστη τὰ σύµπαντα.

Κατήρδευσας ἅπαντας
διαταγµάτων ῥείθροις σου,

Κωνσταντῖνε, ἰσοπολιτείας,
ἰσονοµίας
καὶ ἐλευθέρας βουλῆς
τῆς ∆ύσεως καὶ Ἀνατολῆς
τοὺς λαούς, φιλόθεε
βασιλεῦ καὶ φιλάρετε.

Α ᾽ξίως ὑµνοῦµέν σε
ὡς πίστεως ὑπέρµαχον,
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Κωνσταντῖνε ἄναξ, τοῦ Σωτῆρος
Χριστοῦ καὶ Πρώτης
Συνόδου τὴν κεφαλήν,
Ἀρείου, τὸ ἄῤῥαφον Χριστοῦ
σχίσαντος ἱµάτιον,
καθελούσης τὸ φρύαγµα.

Ι ῾λέωσαι Κύριον
πιστοῖς σε µακαρίζουσιν

ᾄσµασιν, Ἑλένη, µελιῤῥύτοις
ὡς βασιλίδα
τὴν οὖσαν δούλην Χριστοῦ,
εὑροῦσαν τὸν Τίµιον Σταυρόν,
Οὗ τὸ Σταυροβούνιον
µέρος ἔχει καὶ Ὄµοδος.

Θεοτοκίον.

Ε ὐλόγει τοὺς δούλους σου
θεόθεν καὶ ἁγίαζε,

Κεχαριτωµένη Θεοτόκε,
τοὺς νῦν τὴν µνήµην
τοῦ Κωνσταντίνου λαµπρῶς
τιµῶντας καὶ τῆς αὐτοῦ µητρός,
τῆς Ἑλένης, ᾄσµασι
καὶ εὐτάκτοις µελίσµασι.

ᾨδὴ στ΄. Τὴν θείαν ταύτην.

Λαοῖς, Ἑλένη, παρέδωκας
Σταυρὸν τὸν κεκρυµµένον, τὸν πέλοντα

ὅπλον ἀήττητον
τῶν βασιλέων καὶ στήριγµα
τῶν κλονουµένων, µῆτερ
ἀξιοθαύµαστε.

Ε ᾽ν τῇ Νικαίᾳ συνήθροισας
τὴν Σύνοδον τὴν Πρώτην, αἰσχύνασαν

Ἄρειον ἄνοµον
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καὶ Ὀρθοδόξων εὐφράνασαν
χορείας, Κωνσταντῖνε,
ἄναξ ὑπέρσοφε.

Ν ῦν µνήµην ἄγει τὴν θείαν σου,
τρισµάκαρ Κωνσταντῖνε, ἡ εὔσηµος

Κωνσταντινούπολις,
ἧς ἱδρυτὴς πέλεις ἅγιος
καὶ ἣν µανίας ῥύῃ
ἀπίστων φάλαγγος.

Θεοτοκίον.

Η ῾γιασµένον παλάτιον
Χριστοῦ Παµβασιλέως, Παντάνασσα,

Θεογεννήτρια,
βασιλικῆς καταξίωσον
εὐκλείας σοὺς οἰκέτας
ἐν πόλου δώµασι.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερµάχῳ.

Τ ὸν βασιλέα Κωνσταντῖνον τὸν πανένδοξον,
Σταυροῦ δυνάµει τοὺς ἀπίστους θριαµβεύσαντα

καὶ Ἑλένην, µακαρίαν αὐτοῦ µητέρα,
τὴν εὑροῦσαν ἐν Σιὼν Σταυρὸν τὸν Τίµιον,
ὡς ἀνάκτων σταυροφόρων εὔχη µέλψωµεν
ὕµνοις κράζοντες· Χαίροις, ζεῦγος πανάγιον.

Ὁ Οἶκος.

Α ῎γγελος ἀπεστάλης
τῇ Χριστοῦ Ἐκκλησίᾳ

θεόθεν, βασιλεῦ Κωνσταντῖνε,
ὁ µητρός σου, Ἑλένης σεµνῆς,
νουθεσίαις πᾶσι δείξας σὴν εὔνοιαν
τοῖς ἔθνεσι καὶ στόµατα
ἀνοίξας εὐσεβῶν βοῆσαι·
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Χαῖρε, Ἑλένης ὁ θεῖος ὅρπηξ·
χαῖρε, ἀγάπης Χριστοῦ ἡ σάλπιγξ.

Χαῖρε, εὐσεβείας εὐῶδες κιννάµωµον·
χαῖρε, µετανοίας καὶ ἤθους λευκάνθεµον.

Χαῖρε, ὅτι κατετρόπωσας τοὺς ἐχθροὺς σθένει Σταυροῦ·
χαῖρε, ὅτι κατηγλάIσας Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ.

Χαῖρε, ὁ προεδρεύσας τῆ Συνόδου Νικαίας·
χαῖρε, ὁ καταπαύσας διωγµοὺς Ἐκκλησίας.

Χαῖρε, πιστῶν φρουρὸς ὁ ἀνύστακτος·
χαῖρε, ἡµῶν προστάτης καὶ ἔφορος.

Χαῖρε, τὸ κλέος ἀνάκτων ἐνθέων·
χαῖρε, τὸ εὖχος πιστῶν Χριστωνύµων·

Χαίροις, ζεῦγος πανάγιον.

Καὶ ἀναγιγνώσκεται τὸ Μηνολόγιον τῆς ἡµέρας, ἤτοι τῆς ΚΑ΄ Μαΐου.
Εἶτα λέγοµεν·

Τῇ κα΄ τοῦ αὐτοῦ µηνὸς µνήµη τῶν Ἁγίων ἐνδόξων βασιλέων καὶ ἰσαπο�
στόλων, Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης.

Στίχοι.

Κωνσταντῖνος καὶ Ἑλένη Σταυροῦ σθένει
σταυρὸν διωγµοῦ ἔθραυσαν Χριστωνύµων.

Συναξάριον.

Ο ῾ Μέγας ἐν βασιλεῦσι καὶ Ἰσαπόστολος Κωνσταντῖνος, ὁ πρῶτος Χριστιανὸς
αὐτοκράτωρ, ὁ παύσας τοὺς διωγµοὺς καὶ ἐφαρµόσας κράτος δικαίου καὶ

ἰσονοµίας τῶν πολιτῶν, ὁραµατιζόµενος τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς,
ἐγεννήθη ἐν τῇ πόλει Νὶς τῆς Σερβίας ἐκ πατρὸς στρατιωτικοῦ περιοδεύοντος,
Κωνσταντίου, τοὐπίκλην Χλωροῦ, καὶ µητρὸς Ἑλένης εὐσεβεστάτης, ἐκ ∆ρε�
πάνου τῆς Βιθυνίας, ἐν ἔτει 274, µεθ’ ἧς ἤλλαξε τὸν ῥοῦν τῆς ἱστορίας. Ἠνδρώ�
θη ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ ∆ιοκλητιανοῦ τοῦ χριστοµάχου ἐν Νικοµηδείᾳ καὶ διεδέχθη
τὸν πατέρα αὐτοῦ ὄντα τότε Καίσαρα τῆς ∆ύσεως ἐν ἔτει 306.

Νικήσας τὸν ὑπερέχοντα ἐν στρατιωτικαῖς δυνάµεσι Μαξέντιον παρὰ τὴν
Μουλβίαν γέφυραν ἐν ἔτει 312 δυνάµει τοῦ Τιµίου Σταυροῦ, ὃν κατεῖδεν ἐν
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ὥρᾳ µεσηµβρίας ὑπέρφωτον ἐν µέσῳ τοῦ οὐρανοῦ, περιβαλλόµενον ὑπὸ τῆς φρά�
σεως διὰ γραµµάτων ἑλληνικῶν «ἐν τούτῳ νίκα» εἰσῆλθε θριαµβευτὴς εἰς
Ῥώµην. Εἶτα, ἐν ἔτει 324, νικήσας τὸν Λικίνιον κατέστη µονοκράτωρ Ἀνα�
τολῆς καὶ ∆ύσεως.

Ἐξέδωκε τὸ περίφηµον ∆ιάταγµα τῶν Μεδιολάνων, δι’ οὗ ἔπαυον οἱ διω�
γµοὶ τῶν Χριστωνύµων καὶ ἐπανεκτῶντο οἱ Ναοὶ καὶ τὰ σεβάσµατα, ἃ ὑπ’
αὐτῶν ἦσαν κατεσχηµένα. Εἰρήνευσε τὴν Ἐκκλησίαν συγκαλέσας τὴν Πρώ�
την ἐν Νικαίᾳ Οἰκουµενικὴν Σύνοδον, τὴν καταισχύνασαν Ἄρειον καὶ τοὺς
αὐτοῦ ὁµόφρονας. Ἵδρυσε τὴν Κωνσταντινούπολιν, τὴν Βασιλίδα τῶν πόλεων,
καὶ ἤγειρε πλῆθος Ναῶν περιλάµπρων καὶ δηµοσίων κτιρίων εἰς ἅπασαν τὴν
ἐπικράτειαν. Ποθῶν βαπτισθῆναι ἐν τοῖς ῥείθροις τοῦ Ἰορδάνου ἀνέβαλε τὸ
αὐτοῦ βάπτισµα, ὅπερ ἔλαβεν ὀλίγον πρὸ τῆς τελευτῆς αὐτοῦ ἐν Νικοµηδείᾳ καὶ
ἐκοιµήθη ἐν εἰρήνῃ ἐν ἔτει 337 µεγίστας ὑπηρεσίας προσενεγκὼν τῇ Ἐκκλη�
σίᾳ τοῦ Χριστοῦ.

Ἡ Ἁγία Βασιλοµήτωρ Ἑλένη ἐγεννήθη ἐν ∆ρεπάνῳ τῆς Βιθυνίας ἐκ πατρὸς
ἀσήµου ξενοδόχου. Νυµφευθεῖσα Κωνστάντιον τὸν Χλωρὸν ἠκολούθησεν αὐτῷ
ἐν ταῖς αὐτοῦ περιοδείαις, πλὴν ἠναγκάσθη διαζεύξασθαι αὐτόν, διὰ τὸ τα�
πεινὸν τῆς καταγωγῆς, πρὸς ἐκείνου προαγωγὴν εἰς Καίσαρα τῆς ∆ύσεως.
Ἐκθρέψας τὸν µονογενῆ αὐτῆς υἱὸν Κωνσταντῖνον ἐν Χριστιανικῇ παιδείᾳ
ἠξιώθη ἰδεῖν αὐτὸν πρῶτον Χριστιανὸν βασιλέα καὶ ὑπερασπιστὴν τῶν Χρι�
στωνύµων. Αὐτοῦ ὀτρύνσει καὶ ζέοντα πόθον ἔχουσα ἀνευρεῖν τὸν Σταυρὸν τοῦ
Κυρίου µετέβη εἰς Ἱεροσόλυµα, ἔνθα ἐπέτυχε τοῦ αὐτῆς ἐφετοῦ. ∆οµήσασα
πλῆθος Ναῶν εἰς ἅπασαν τὴν Βυζαντινὴν αὐτοκρατορίαν, ὡς τῆς Ἀναστάσε�
ως Χριστοῦ ἐν Ἱεροσολύµοις, τῆς Γεννήσεως ἐν Βηθλεέµ, ἑτέρους ἐν Χεβρῶνι,
Ναζαρέτ, Σταυροβουνίῳ καὶ Ὀµόδει Κύπρου καὶ τὸν τῆς Ἑκατονταπυλιανῆς ἐν
Πάρῳ ἐκοιµήθη ἐν ἔτει 328 εἰρηνικῶς ἐν ἡλικίᾳ ὀγδοήκοντα ἐτῶν.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, Χριστέ, ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡµᾶς.
Ἀµήν.

ᾨδὴ ζ΄. Οὐκ ἐλάτρευσαν.

Σ υνεκάλεσας
τὴν ἐν Νικαίᾳ Σύνοδον,

δι’ ἧς εἰρήνευσας
τὴν Ἐκκλησίαν Χριστοῦ,
χιτῶνα ἧς ἄῤῥαφον
ᾑρήκει Ἄρειος,
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καὶ ὁµότροπος
τῶν θεοσόφων πέφηνας
Ἀποστόλων, Κωνσταντῖνε.

Ε ᾽χρηµάτισας
φιλόθεος ταῖς πράξεσι

καὶ ἀξιάγαστος
τοῖς τρόποις, µῆτερ σεµνή,
Ἑλένη περίδοξε·
διὸ καὶ Κύριος
σὲ ἠξίωσαι
εὑρεῖν Σταυρὸν τὸν Τίµιον
ἐν τοῖς Ἱεροσολύµοις.

Γ ενναιότατε,
ὀλίγον πρὸ τοῦ τέλους σου

βάπτισµα ἅγιον
ἐδέξω, χρόνους πολλούς,
ὅ, ἄναξ, εἰς νάµατα
ἐπόθεις δέξασθαι
Ἰορδάνεια,
ὅλῃ ψυχῆς ἐφέσει σου,
τροπαιοῦχε Κωνσταντῖνε.

Θεοτοκίον.

ΚαταπράJνον
ἡµῶν σαρκὸς κινήµατα,

Θεογεννήτρια,
τῇ πανσθενεῖ σου χειρὶ
καὶ ζώωσον δούλων σου
τὸ πνεῦµα, ∆έσποινα,
τὰ σωτήρια
ἐπιποθεῖν ἀείποτε
καὶ συµφέροντα καρδίαις.
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ᾨδὴ η΄. Παῖδας εὐαγεῖς.

Ω ῎φθης, Κωνσταντῖνε, Χριστωνύµων
ὑπέρµαχος καὶ προστάτης ἐνθερµότατος,

µετανοίας σύµβολον
καὶ ἀνδρείας ἔκτυπον,
ὁ τοῦ Λῃστοῦ τὸ «µνήσθητι»
βοῶν ἐν βίῳ σου
καὶ κλαύσας διὰ φόνον τοῦ Κρίσπου
τοῦ ἠδικηµένου,
ὡς ἔγραψας, υἱοῦ σου.

Μ έγας, Κωνσταντῖνε, ὠνοµάσθης
ἐν µάχαις κατ’ ἐναντίων ὡς ἀήττητος,

ἄναξ χριστοφίλητε,
Κωνσταντινουπόλεως
ὁ ἱδρυτὴς καὶ καύχηµα
περιφανέστατον
ἐνδόξου Βυζαντίου, δυνάµει
τοῦ Σταυροῦ Κυρίου
σεπτῶς ὁ βασιλεύσας.

Ι ῎σχυσας σὸν κράτος εἰρηνεῦσαι
καὶ ἅπαντας θριαµβεῦσαι εἰδωλόφρονας,

Κωνσταντῖνε πάντιµε,
εἰς τὰ Μεδιόλανα
ὁ ὑπογράψας ἄριστον
ὄντως διάταγµα
ἰσότητα λαοῦ ἐπιβάλλον
καὶ ἐπιδιῶκον
δικαίου κράτος στῆσαι.

Θεοτοκίον.

Ο ῎φεως ἐχθίστου ἐπηρείᾳ
ψυχήν µου τὴν µολυνθεῖσαν, Μητροπάρθενε,

ἡδοναῖς τοῦ σώµατος
τάχος ἀποκάθαρον
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ὑσσώπῳ σῶν δεήσεων
πρὸς τὸν ἀµόλυντον
Υἱόν σου, τὸν εὐΐλατον πᾶσι
σὲ ἀνευφηµοῦσιν
εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

ᾨδὴ θ΄. Ἅπας γηγενής.

Ν ίκας κατ’ ἐχθρῶν
ἱκέταις σου βράβευσον,

ὁ νίκης σύµβολον
τὸν Σταυρὸν τὸν Τίµιον
ἰδὼν ἐν µέσῳ
τοῦ στερεώµατος
καὶ φράσιν περιβάλλουσαν
αὐτὸν φωτόλαµπρον,
Κωνσταντῖνε,
ἄναξ εὐσεβέστατε,
«ἐν αὐτῷ νίκα», πάντων στηρίγµατι.

Χαῖρε, κραταιέ,
ἀνδρεῖε καὶ δίκαιε,

πιστῶν ὑπέρµαχε,
Κωνσταντῖνε, κλέIσµα
τῆς Βασιλίδος
πασῶν τῶν πόλεων,
χαῖρε, Ἑλένης βλάστηµα,
βασιλοµήτορος
µακαρίας,
τῆς εὑρούσης Τίµιον
Θεανθρώπου Σταυρόν, τὸν ζωήῤῥυτον.

Μ έλαθρον λαµπρόν,
Ἑλένη, χρηστότητος

καὶ ταπεινώσεως,
ὕψωσέ σε Κύριος
εἰς δόξης ὕψος
ἀφθίτου ἄῤῥητον
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σὺν Κωνσταντίνῳ, τόκῳ σου
τῷ γενναιόφρονι
καὶ µεγάλῳ
Βυζαντίου ἄνακτι,
Ἀποστόλων τὰ ἴχνη βαδίσαντι.

Θεοτοκίον.

Μῆτερ τοῦ Θεοῦ,
πιστῶν παραµύθιον,

ἐχθρῶν ὀλέτειρα,
τραῦµα τοῦ ἀλάστορος
καὶ κλονουµένων ἁπάντων ἔρεισµα,
ἀντίληψις τῶν δούλων σου
ἑτοίµη, ∆έσποινα,
προστασία,
σκέπη καὶ κραταίωµα
τῶν σπευδόντων σοι πέλεις ἐκ πίστεως.

Ἐξαποστειλάριον. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε.

Π ροστάτην καὶ ὑπέρµαχον
τῶν Χριστωνύµων µέλψωµεν,

ἑνοποιὸν καὶ εἰρήνης
ἄνακτα νῦν, Κωνσταντῖνον,
σὺν τῇ βασιλοµήτορι,
Ἑλένῃ τῇ θεόφρονι,
Σταυρὸν εὑροῦσαν Τίµιον,
τὴν δόξαν τῶν βασιλέων
καὶ δαιµονίων τὸ τραῦµα.

Θεοτοκίον.

Ψ υχὰς ἡµῶν καταύγασον
ἐσκοτισµένας, ∆έσποινα,

ἁµαρτιῶν σκοτοµήνῃ
σῆς µητρικῆς παῤῥησίας
φωτί, Θεογεννήτρια,
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δικαιοσύνης Ἥλιον,
Λόγον Θεοῦ κυήσασα
ἀφράστως, Μῆτερ Ἁγία,
πηγὴ Φωτὸς τοῦ ἀστέκτου.

Εἰς τοὺς Αἴνους ἱστῶµεν στίχους δ΄ καὶ ψάλλοµεν Στιχηρὰ Προσόµοια.

Ἦχος α΄. Πανεύφηµοι Μάρτυρες.

Ω ῾ς Παῦλος τὴν κλῆσιν θαυµαστῶς
οὐρανόθεν εἴληφας

καὶ τὸν Σταυρὸν τὸν πανάγιον
ἐν µάχαις ἔσχηκας
φύλακα, οὗ τύπον,
Κωνσταντῖνε, γράφοντα
«ἐν τούτῳ νίκα» ξένως ἑώρακας
ὄντως ὑπέρφωτον
οὐρανίαις ἐν ἐπάλξεσι,
καὶ ἀπίστους
αὐτοῦ σθένει ᾔσχυνας.

Ε ῾λένης θειότατε βλαστέ,
ἣν σαφῶς κατέστησας

βασιλοµήτορα πάνσεµνον
καὶ σῆς συµµέτοχον
δόξης, Κωνσταντῖνε,
σὺν αὐτῇ σε Κύριος
ἠξίωσε τῆς ἄνω λαµπρότητος
καὶ ἀφθαρτότητος,
ἣν ἐν βίῳ ἐπεπόθησας,
σταυροφόρε,
ἀνάκτων εὐπρέπεια.

Τ ὸ τρόπαιον πάντων τῶν πιστῶν,
ὅπλον τὸ σωτήριον,

Σταυρὸν Χριστοῦ τὸν πανάγιον,
φθόνῳ κρυπτόµενον
ἐν τῇ γῇ, Ἑλένη,
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µακαρία ἄνασσα,
καµάτοις σου σεπτοῖς ἐφανέρωσας,
ὃν ἐθεάσατο
οὐρανοῦ ἐν µέσῳ λάµποντα
Κωνσταντῖνος,
υἱός σου ὁ ἔνδοξος.

Υ ῾µῶν ὕµνοις µνήµην τὴν σεπτήν,
Κωνσταντῖνε, σήµερον,

σεπτῶν ἀνάκτων ἀρχέτυπον,
καὶ ταπεινώσεως
λαµπηδών, Ἑλένη,
βασιλίδων καύχηµα,
τελοῦντες γεγηθότες, περίδοξον,
πόθῳ κραυγάζοµεν·
Ἰσαπόστολοι πανεύφηµοι,
Ἐκκλησίας
διάκοσµοι, χαίρετε.

∆όξα. Ἦχος πλ. α΄.

Κλεινῆς Κωνσταντινουπόλεως τὸν κτίτορα
καὶ Βυζαντίδος αὐτοκρατορίας τὸν ἀρχηγέτην,

Κωνσταντῖνον, Ἑλένης τὸν πάνσεπτον γόνον, εὐφηµήσωµεν
ὡς διωγµοῦ Χριστωνύµων ἀπελάσαντα νύκτα
καὶ ἦµαρ ἀνατείλαντα ἐλευθερίας καὶ εἰρήνης
ἐν κράτει δικαίου, σεβασµοῦ τῆς θρησκείας καὶ ἰσονοµίας
οὕτω κραυγάζοντες·
Ὁ κράτος Θεοῦ θεµελιώσας ἐν Ἀνατολῇ καὶ ∆ύσει
καὶ τὴν Αὐτοῦ Ἐκκλησίαν εἰρηνεύσας ἐκ τῶν αἱρέσεων,
ἀξίωσον καὶ ἡµᾶς εἰρηνεύειν
καὶ θεαρέστως πολιτεύεσθαι
τοὺς µελῳδοῦντας ἐκθύµως τὴν ἀεισέβαστον µνήµην σου.

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Μακαρίζοµέν σε, Θεοτόκε Παρθένε,...

∆οξολογία Μεγάλη καὶ 'Απόλυσις.
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Τὰ Τυπικά, οἱ Μακαρισµοὶ καὶ ἐκ τοῦ Κανόνος τῶν Ἁγίων
ἡ γ΄ καὶ ἡ στ΄ ᾠδή.

Ἀπόστολος τῆς ἡµέρας· Πράξεων τῶν Ἀποστόλων (Κεφ. κστ΄ 1, 12�20).

Ἐν ταῖς ἡµέραις ἐκείναις Ἀγρίππας ὁ βασιλεύς...

Εὐαγγέλιον τῆς ἡµέρας· κατὰ Ἰωάννην (Κεφ. ι΄ 1�9).

Εἶπεν ὁ Κύριος πρὸς τοὺς ἐληλυθότας πρὸς Αὐτὸν Ἰουδαίους...

Κοινωνικόν. Εἰς µνηµόσυνον αἰώνιον.

Μεγαλυνάριον.

Χαίροιτε, ἁπάντων Χριστιανῶν
ἀκλινεῖς προστάται,

ἀντιλήπτορες καὶ φρουροί,
χαίροιτε, Ἑλένη
καὶ θεῖε Κωνσταντῖνε,
οἱ τοῦ Σταυροῦ δυνάµει
πλάνον νικήσαντες.

∆ίστιχον.

Κωνσταντῖνον καὶ Ἑλένην ἐξύµνησε
Νικηφόρου χάριν Χαραλάµπης πόθῳ.



«Ἡ ἐκδίωξη τῶν Πρωτοπλάστων ἀπὸ τὸν Παράδεισο»
Τοιχογραφία Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης

Πύργου Τηλλυρίας



«Ὁ Μω'σῆς κτυπᾶ τὸ βράχο καὶ ἀναβλύζει ὕδωρ»
Τοιχογραφία Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης

Πύργου Τηλλυρίας



Τοιχογραφίες Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Πύργου Τηλλυρίας
Ἄνω: « Ἴδε ὁ Ἀµνὸς τοῦ Θεοῦ». Κάτω: «Ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου»



ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ



Ὁ Ναὸς τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Πύργου Τηλλυρίας
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ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ

Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως τὸ Κύριε εἰσάκουσον,
µεθ᾽ ὃ τὸ Θεὸς Κύριος, ὡς συνήθως, καὶ τὸ ἑξῆς·

Ἦχος δ΄ . Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.

Τ ὸν θεασάµενον Σταυροῦ τὸ σηµεῖον
ἐν οὐρανῷ καὶ τροπωσάµενον τάχος

ἐχθρὸν ἀνευφηµήσωµεν πιστοὶ εὐλαβῶς,
Κωνταντῖνον ἄνακτα, καὶ φωσφόρον Ἑλένην,
τὴν βασιλοµήτορα, ἀνευροῦσαν τὸ Ξύλον
Σταυροῦ τοῦ θείου, κράζοντες· Αὐτοῦ
δυνάµει πάντας πιστοὺς περισκέπετε.

∆όξα. Τὸ αὐτό. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Ο ὐ σιωπήσοµέν ποτε, Θεοτόκε,
τὰς δυναστείας σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι.

Εἰ µὴ γὰρ σὺ προΐστασο πρεσβεύουσα,
τίς ἡµᾶς ἐῤῥύσατο ἐκ τοσούτων κινδύνων;
Τίς δὲ διεφύλαξεν ἕως νῦν ἐλευθέρους;
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Οὐκ ἀποστῶµεν, ∆έσποινα, ἐκ σοῦ·
σοὺς γὰρ δούλους σῴζεις ἀεὶ ἐκ παντοίων δεινῶν.

Εἶτα ὁ Ν΄ Ψαλµὸς καὶ ὁ Κανών, οὗ ἡ Ἀκροστιχίς·

«Κωνσταντίνῳ καὶ Ἑλένῃ θερµὴ ἱκεσία Χ. Μ.»

ᾨδὴ α΄. Ἦχος πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας.

Κατάστειλον πάθη τὰ σαρκικὰ
ἡµῶν, Κωνσταντῖνε

καὶ Ἑλένη, τῶν εὐλαβῶς
σπευδόντων ὑµῶν τῇ προστασίᾳ
καὶ ἀντιλήψει καὶ θείαις ἐντεύξεσιν.

Ω ῾ς βάθρα τῆς πίστεως ἀῤῥαγῆ,
σεπτὲ Κωνσταντῖνε

καὶ Ἑλένη θεοειδές,
ὑµᾶς ἀνυµνοῦντες ἱκεσίας
θεοπειθεῖς τὰς ὑµῶν ἐκδεχόµεθα.

Ναοὺς ἡ δοµήσασα ἱερούς,
Ἑλένη Ἁγία,

καθικέτευε τὸν Θεὸν
σὺν τόκῳ σου θείῳ, Κωνσταντίνῳ,
ἡµᾶς ναοὺς ἀναδεῖξαι χρηστότητος.

Θεοτοκίον.

Στηρίζουσα πάντας Χριστιανοὺς
µὴ παύσῃ, Παρθένε,

ἐν τῇ πίστει τοὺς εὐλαβῶς
ὑµνοῦντάς σε, Κεχαριτωµένη,
καὶ µεγαλύνοντας πλῆθος χαρίτων σου.

ᾨδὴ γ΄. Οὐρανίας ἁψῖδος.

Τ οῦ Σταυροῦ τῇ δυνάµει
θεοειδῆ ἄνακτα,

Μέγαν Κωνσταντῖνον, ἀπίστους
τὸν θριαµβεύσαντα
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ἀνευφηµοῦντες λαµπρῶς
βοῶµεν· Τήρει ἀτρώτους
τῶν βελῶν τοῦ δράκοντος
πάντας ἱκέτας σου.

Α ᾽φθαρσίας πρὸς δόµους
τοῦ οὐρανοῦ ἴθυνον,

ἀγλαὴ Ἑλένη, τοὺς ὕµνοις
σὲ µεγαλύνοντας
ὡς εὐσεβείας πηγὴν
ἰσχύος βλύζουσαν ὕδωρ
θεῖον καὶ δυνάµεως
τοῖς εὐφηµοῦσί σε.

Ν ῦν σεπτὸν Κωνταντῖνον
ψαλµοῖς φαιδροῖς µέλποντες

καὶ τὴν θεοφόρον Ἑλένην
ὡς ἄστρα πίστεως
φωτοειδῆ προσευχὰς
αὐτῶν πρὸς Ἐσταυρωµένον
Ἰησοῦν τὸν εὔσπλαγχνον
ἀπεκδεχόµεθα.

Θεοτοκίον.

Τῆς ἡµῶν σωτηρίας
πανευλαβῶς πρόξενον,

οὐρανοῦ καὶ γῆς τὴν Κυρίαν,
Θεογεννήτριαν,
στέφοντες ὕµνων τερπνῶν
ῥόδοις κραυγάζοµεν· Χαῖρε,
ἀρωγὲ καὶ πρόµαχε
τῶν προστρεχόντων σοι.

Στηρίξατε
ἡµᾶς ἐν πίστει σῳζούσῃ Σταυροῦ δυνάµει,

Κωνσταντῖνε σὺν τῇ µητρί, Ἑλένῃ τῇ θείᾳ σου,
ἐνθέων ἀρχέτυπα Βασιλέων.
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Ε ᾽πίβλεψον
ἐν εὐµενείᾳ, πανύµνητε Θεοτόκε,

ἐπὶ τὴν ἐµὴν χαλεπὴν τοῦ σώµατος κάκωσιν
καὶ ἴασαι τῆς ψυχῆς µου τὸ ἄλγος.

Αἴτησις καὶ τὸ Κάθισµα.

Ἦχος β΄. Πρεσβεία θερµή.

Σταυρῶσαι ἡµᾶς τὰ πάθη ἀξιώσατε
δυνάµει Σταυροῦ Χριστοῦ τοῦ πανοικτίρµονος,

Κωνσταντῖνε ἔνδοξε
καὶ Ἑλένη, πίστεως πρόβολοι,
τῶν βασιλέων ἄστρα παµφαῆ,
φωτὶ εὐσεβείας τὰ λαµπόµενα.

ᾨδὴ δ΄. Εἰσακήκοα, Κύριε.

Ι ᾽σχυρὰ ἀναδείξατε,
µάκαρ Κωνσταντῖνε, πιστῶν τὰ τάγµατα,

καὶ Ἑλένη παναοίδιµε,
ἐν ταῖς καθ’ ἡµέρας µάχαις, ὄλβιοι.

Ν ικηφόρως τὰ σκάµµατα
διανῦσαι βίου ἡµᾶς ἀξίωσον,

Κωνταντῖνε θεοδόξαστε,
Ἀποστόλων τρόποις ὁ ἑπόµενος.

Ω ῾ς τῆς πίστεως ἔρεισµα
ἀκλινῶς, Ἑλένη, σὲ µακαρίζοντες

ταῖς πρεσβείαις σου προστρέχοµεν
πρὸς τὸν ζωοπάροχον Θεάνθρωπον.

Θεοτοκίον.

ΚαταπράBνον δούλων σου
τὰς ὁρµὰς σαρκίου, Θεογεννήτρια,

καὶ κατάστειλον κινήµατα
ταύτης τῷ φαρµάκῳ σῶν δεήσεων.
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ᾨδὴ ε΄. Φώτισον ἡµᾶς.

Α ῎ναξ θεαυγές,
Κωνσταντῖνε, πέµψον ἅπασι

προσευχαῖς σου τὰ ἐλέη τοῦ Θεοῦ,
Οὗ τὸ κράτος βασιλείᾳ σου ἐδόξασας.

Ι ῞λεων ἡµῖν
τὸν Παντάνακτα ἀπέργασαι

καὶ φιλάνθρωπον, Ἑλένη, Λυτρωτήν,
ἁγιάσαντα Σταυρὸν Αὐτοῦ τοῖς αἵµασιν.

Ε ὗρόν σε πιστοί,
Κωνσταντῖνε, µέγα στήριγµα

ἐν κινδύνοις καὶ παντοίαις συµφοραῖς,
ἱδρυτὰ εὐάνδρου Κωνσταντινουπόλεως.

Θεοτοκίον.

Λάµψον µοι τὸ φῶς
τὸ ἀπρόσιτον τοῦ Τόκου σου,

Θεοτόκε, καὶ διάλυσον παθῶν
χαµαιζήλων σοῦ ἱκέτου τὴν σκοτόµαιναν.

ᾨδὴ στ΄. Τὴν δέησιν.

Ε ᾽πόµβρισον ὑετὸν σῆς χάριτος,
Κωνσταντῖνε, Βασιλέων φαιδρότης

τῶν εὐσεβῶν, τοῖς θερµοῖς σου ἱκέταις
καὶ τὰς αὐχµώσας καρδίας κατάρδευσον
ἡµῶν τιµώντων σε λαµπρῶς
δωρεῶν ὡς νεφέλην οὐράνιον.

Ν ικήτορας δεῖξον τοὺς ἱκέτας σου
ἐν ταῖς µάχαις, θεοφόρε Ἑλένη,

κατὰ τοῦ πλάνου, πτερνίζοντος γένος
βροτῶν ἀπαύστως, ἡ πόνοις ἰδίοις σου
εὑροῦσα Ξύλον τοῦ Σταυροῦ,
Ἐκκλησίας Χριστοῦ ὡραιότητος.
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Η ῾γίασε, Κωνταντῖνε ἔνδοξε,
σὲ Χριστός, ὁ τὸν Σταυρὸν ἁγιάσας

Αὐτοῦ αἱµάτων τοῖς ῥείθροις, καὶ πάντων
τῶν εὐσεβῶν ἔδειξέ σε ἀκέστορα
ταχὺν καὶ θεῖον ἀρωγὸν
ἐν τοῦ βίου δειναῖς περιστάσεσι.

Θεοτοκίον.

Θ εόνυµφε, Παναγία ∆έσποινα,
ὑπερφώτους οὐρανῶν πρὸς σκηνώσεις

τοὺς σοὺς οἰκέτας κατεύθυνον ὕµνοις
σὲ µελιχροῖς µεγαλύνοντας πάντοτε
ἀπλανεστάτην ὡς πιστῶν
πρὸς ἀφθίτους ἐπάλξεις ἰθύντειραν.

Στηρίξατε
ἡµᾶς ἐν πίστει σῳζούσῃ Σταυροῦ δυνάµει,

Κωνσταντῖνε, σὺν τῇ µητρί, Ἑλένῃ, τῇ θείᾳ σου,
ἐνθέων ἀρχέτυπα Βασιλέων.

Α ῎χραντε,
ἡ διὰ λόγου τὸν Λόγον ἀνερµηνεύτως

ἐπ' ἐσχάτων τῶν ἡµερῶν τεκοῦσα, δυσώπησον
ὡς ἔχουσα µητρικὴν παῤῥησίαν.

Κοντάκιον. Ἦχος β΄. Τοῖς τῶν αἱµάτων σου.

Τ ὸν Κωνσταντῖνον τὸν Μέγαν τιµήσωµεν
καὶ τὴν Ἑλένην, µητέρα τὴν πάνσεπτον

αὐτοῦ, ὡς βάσεις στεῤῥὰς θείας πίστεως
καὶ ἀρωγοὺς ἐν ἀνάγκαις ἀείποτε
τῶν εὐσεβῶν καὶ δειναῖς περιστάσεσι.

Προκείµενον. Ἦχος δ΄.

Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν.

Στίχος. Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ.
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Εὐαγγέλιον· κατὰ Ἰωάννην (Κεφ. ι΄ 9 � 16).

Εἶπεν ὁ Κύριος· Ἐγώ εἰµι ἡ θύρα· δι’ ἐµοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ...

Ζήτει ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς Ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.

∆όξα. Ταῖς τῶν Σῶν Ἁγίων πρεσβείαις, Ἐλεῆµον,...

Καὶ νῦν. Ταῖς τῆς Θεοτόκου πρεσβείαις, Ἐλεῆµον,...

Ἰδιόµελον. Ἦχος πλ. β΄. Ὅλην ἀποθέµενοι.

Στίχος. Ἐλεῆµον, ἐλέησόν µε, ὁ Θεός, κατὰ τὸ µέγα ἔλεός Σου καὶ
κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρµῶν Σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόµηµά µου.

Κωνσταντῖνε ὄλβιε,
κανὼν σεπτῶν βασιλέων,

καὶ Ἑλένη ἄνασσα,
ξυνωρὶς πανθαύµαστε,
σκεύη Χάριτος,
εὐσεβῶν πρόµαχοι,
οὐρανῶν ἐκ δόµων
ἐποπτεύετε τοὺς πρόσφυγας
ὑµῶν τῆς χάριτος
καὶ ἐπιβραβεύετε ἅπασι
τοῖς µέλπουσιν ἐν ᾄσµασι
καὶ ψαλµοῖς καὶ ὕµνοις ἐµπρέπουσιν
ὥσπερ εὐσεβείας
ὑµᾶς παµφαεστάτους φρυκτωροὺς
ἄµφω ἰσχὺν καὶ ὑγίειαν,
σθένος τε καὶ δύναµιν.

Σῶσον, ὁ Θεὸς, τὸν λαόν Σου...

ᾨδὴ ζ΄. Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας.

Ε ᾽ξ ἐχθρῶν ἀοράτων
τοῦ Σταυροῦ τῇ δυνάµει

πιστοὺς ἀσφάλιζε
τοὺς µεγαλύνοντάς σε,
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τρισµάκαρ Κωνσταντῖνε,
ὁ ἰδὼν τὸ ἐπίγραµµα
«ἐν τούτῳ νίκα» σαφῶς
σὺν τοῦ Σταυροῦ τῷ τύπῳ.

Ρ ῾ῦσαι πλάνου µανίας
τοῦ Σταυροῦ τῇ ἰσχύA,

Ἑλένη πάνσεµνε,
τοὺς ὕµνοις σε τιµῶντας,
ἡ ζωηφόρον Ξύλον
εὑραµένη καὶ πάνσεπτον,
ἐν ᾧ ἐτάθη Χριστός,
ἐν Ἱεροσολύµοις.

Μὴ ἐάσῃς, Ἑλένη,
σοὺς ἱκέτας γενέσθαι

πυρὸς ἀνάλωµα
ἀστέκτου ἐν ἡµέρᾳ
ἐτάσεως εὐχαῖς σου
πρὸς τὸν εὔσπλαγχνον Κύριον,
ἐσταυρωµένον Χριστόν,
Οὗ τὸν Σταυρὸν ἀνεῦρες.

Θεοτοκίον.

Η ῾ ἑτοίµη σῶν δούλων
προστασία καὶ σκέπη,

Θεογεννήτρια,
ἐπόπτευε θεόθεν
τοὺς σὲ ὑµνολογοῦντας
καὶ πρὸς δόµους κατεύθυνε
παµφώτους τῶν οὐρανῶν
τοὺς µεγαλύνοντάς σε.

ᾨδὴ η΄. Τὸν Βασιλέα.

Ι ᾽σχύν, Ἑλένη,
δίδου ἡµῖν θριαµβεῦσαι

τὸν ἐχθρὸν τοῦ Σταυροῦ τῇ δυνάµει,
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Ὃν ἐκ γῆς λαγόνων
ἐξήνεγκας, τρισµάκαρ.

Κ ινδύνων ῥῦσαι
σοὺς ὑµνητάς, Κωνσταντῖνε,

Χριστωνύµων φρουρὲ καὶ προστάτα,
βλάβης τοῦ Βελίαρ
καὶ λυπηρῶν παντοίων.

Ε ὐκλείας θείας
καταξιώσατε πάντας

ἀπολαῦσαι ὑµᾶς τοὺς ὑµνοῦντας,
µάκαρ Κωνσταντῖνε
καὶ θεαυγὲς Ἑλένη.

Θεοτοκίον.

Σωφρόνως πάντας
καὶ εὐσεβῶς καὶ δικαίως

καταξίωσον βίον ἀνῦσαι,
Κεχαριτωµένη,
τοὺς µακαρίζοντάς σε.

ᾨδὴ θ΄. Κυρίως Θεοτόκον.

Ι ᾽σχύος, Κωνσταντῖνε,
πλῆσον σοὺς ἱκέτας

Σταυροῦ δυνάµει συντρίψαι τὰ ἔνεδρα,
ἀνάκτων κλέος ἐνθέων, τοῦ παναλάστορος.

Α ῾γίαζε τὰ ἔργα
τῶν πιστῶν, Ἑλένη,

ἡ τὸν Σταυρὸν ἀνευροῦσα τὸν τίµιον,
τὸν ἁγιάζοντα πάντας τοὺς εὐσεβόφρονας.

Χ ρηστότητος δοχεῖα
δείξατε τοὺς ὕµνοις

ὑµᾶς τιµῶντας, Ἑλένη πανθαύµαστε
καὶ εὐλαβὲς Κωνσταντῖνε, φανοὶ τῆς πίστεως.
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Θεοτοκίον.

Μ ετὰ τοῦ Κωνσταντίνου
καὶ σεµνῆς Ἑλένης,

µητρὸς αὐτοῦ, καθαγίαζε ἅπαντας
σὲ µεγαλύνοντας πόθῳ, Θεογεννήτρια.

Ἄξιόν ἐστι.... καὶ τὰ παρόντα Μεγαλυνάρια·

Χαίροις, Κωνσταντῖνε, ὁ κατιδὼν
τοῦ Σταυροῦ τὸν τύπον

ἐν τῷ µέσῳ τοῦ οὐρανοῦ
καὶ «ἐν τούτῳ νίκα»,
ἐπίγραµµα τὸ θεῖον,
ἀνάκτων θεοφόρων
ἔµπνουν θησαύρισµα.

Χαίροις, ἡ εὑροῦσα τὸ τοῦ Σταυροῦ
ζωηφόρον Ξύλον,

θεοδόξαστε βασιλίς,
τὸ ἐγκεκρυµµένον
ἐν Ἱεροσολύµων
λαγόσι γῆς, Ἑλένη,
κλέος τῆς πίστεως.

Ρ ῾ύεσθε κινδύνων καὶ συµφορῶν,
µάκαρ Κωνσταντῖνε

καὶ Ἑλένη πανευλαβές,
πάντων Χριστωνύµων
χορείας ἀνυµνούσας
ὑµῶν τὴν θείαν µνήµην
καὶ πανσεβάσµιον.

Σκέπετε τὸν δῆµον τῶν εὐσεβῶν
σπεύδοντα ἐν δίναις

καὶ ἀνάγκαις καὶ συµφοραῖς
ταῖς ὑµῶν πρεσβείαις
πρὸς Κύριον, Ἑλένη
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καὶ πάνυ Κωνσταντῖνε,
ἔνθεοι ἄνακτες.

∆ εῦτε ἀνυµνήσωµεν οἱ πιστοὶ
µέγαν Κωνσταντῖνον

καὶ Ἑλένην τὴν εὐκλεῆ,
πίστεως ὀφθέντας
κοσµήτορας καὶ πάντων
προστάτας Χριστωνύµων
ὕµνοις ἐµπρέπουσι.

Χαίροιτε, ἁπάντων Χριστιανῶν
ἀκλινεῖς προστάται,

ἀντιλήπτορες καὶ φρουροί,
χαίροιτε, Ἑλένη
καὶ θεῖε Κωνσταντῖνε,
οἱ τοῦ Σταυροῦ δυνάµει
πλάνον νικήσαντες.

Πᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί,
Πρόδροµε Κυρίου,

Ἀποστόλων ἡ δωδεκάς,
οἱ Ἅγιοι πάντες,
µετὰ τῆς Θεοτόκου
ποιήσατε πρεσβείαν
εἰς τὸ σωθῆναι ἡµᾶς.

Τὸ Τρισάγιον καὶ τὸ Ἀπολυτίκιον·

Ἦχος πλ. α΄. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Τ ὸν Σταυρὸν ἐν ὁραµάτι θεασάµενον
Χριστοῦ, σεπτὸν Κωνσταντῖνον,

ὡς βασιλέων σεπτῶν
ἐγκαλλώπισµα πιστῶς ἀνευφηµήσωµεν
καὶ τὴν µητέρα τὴν κλεινὴν
καὶ πανεύφηµον αὐτοῦ,
Ἑλένην, Σταυρὸν τὸν θεῖον
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τὴν ἀνευροῦσαν, πρεσβείας
αὐτῶν πρὸς Κύριον αἰτούµενοι.

Ἐκτενὴς καὶ Ἀπόλυσις, µεθ' ἣν ψάλλοµεν τὸ ἑξῆς·

Ἦχος β΄. Ὅτε ἐκ τοῦ Ξύλου.

Μ έγαν Κωνσταντῖνον ἐκτενῶς
µέλψωµεν καὶ θείαν Ἑλένην,

τῆς εὐσεβείας πυρσούς,
βασιλέων ἔκτυπα
καὶ θείας πίστεως
τοῦ Χριστοῦ καλλωπίσµατα
θερµῶς ἐκβοῶντες·
Ῥύσασθε κακώσεων
ὑµῶν τοὺς πρόσφυγας
σθένει τοῦ Σταυροῦ τοῦ τιµίου,
οὗ ἐν οὐρανοῖς ἐµφανείᾳ
καὶ εὑρέσει κόσµον κατηυφράνατε.

∆ έσποινα, πρόσδεξαι
τὰς δεήσεις τῶν δούλων σου

καὶ λύτρωσαι ἡµᾶς
ἀπὸ πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως.

Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα µου
εἰς σὲ ἀνατίθηµι,

Μῆτερ τοῦ Θεοῦ,
φύλαξόν µε ὑπὸ τὴν σκέπην σου.

Tετράστιχον.

Κωνσταντῖνε καὶ Ἑλένη, Ἀµβρόσιον,
Παρασκευὴν καὶ Χαραλάµπη σκέπετε.

Νικηφόρον, Τηλλυρίας Ἱεράρχην,
Ἅγιοι, φρουρεῖτε, βοᾷ Χαραλάµπης.



Τὸ τέµπλο τοῦ περικαλλοῦς Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης
Πύργου Τηλλυρίας



Ὁ περίτεχνος πολυέλαιος καταφωτίζει τὸ Ναό,
ὅπως τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ «φαίνει πᾶσι».



Τοιχογραφίες Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Πύργου Τηλλυρίας
Ἄνω: «Οἱ στρατιωτικοὶ Ἅγιοι, Εὐστάθιος καὶ Γεώργιος»

Κάτω: «Οἱ ἰσαπόστολοι Κωνσταντῖνος καὶ Ἑλένη»



Τοιχογραφίες Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Πύργου Τηλλυρίας
Ἄνω: «Ἡ Σκηνὴ τοῦ Μαρτυρίου». Κάτω: «Ἡ θυσία τοῦ Ἀβραάµ».



XΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟΙ ΟΙΚΟΙ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΝ



Τοιχογραφία Μονῆς Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους
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XΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟΙ ΟΙΚΟΙ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΝ
Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερµάχῳ.

Τ ὸν βασιλέα Κωνσταντῖνον τὸν πανένδοξον,
Σταυροῦ δυνάµει τοὺς ἀπίστους θριαµβεύσαντα,

καὶ Ἑλένην, µακαρίαν αὐτοῦ µητέρα,
τὴν εὑροῦσαν ἐν Σιὼν Σταυρὸν τὸν τίµιον,
ὡς ἀνάκτων σταυροφόρων εὔχη µέλψωµεν
ὕµνοις κράζοντες· Χαίροις, ζεῦγος πανάγιον.

Οἱ Οἶκοι.

Α ῎γγελος ἀπεστάλης
τῇ Χριστοῦ Ἐκκλησίᾳ

θεόθεν, βασιλεῦ Κωνσταντῖνε, (ἐκ γ΄ )
ὁ µητρός σου, Ἑλένης σεµνῆς,
νουθεσίαις πᾶσι δείξας σὴν εὔνοιαν
τοῖς ἔθνεσι καὶ στόµατα
ἀνοίξας εὐσεβῶν βοᾶν σοι·

Χαῖρε, Ἑλένης ὁ θεῖος ὅρπηξ·
χαῖρε, ἀγάπης Χριστοῦ ἡ σάλπιγξ.

Χαῖρε, εὐσεβείας εὐῶδες κιννάµωµον·
χαῖρε, µετανοίας καὶ ἤθους λευκάνθεµον.

Χαῖρε, ὅτι κατετρόπωσας τοὺς ἐχθροὺς σθένει Σταυροῦ·
χαῖρε, ὅτι κατηγλά8σας Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ.
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Χαῖρε, ὁ προεδρεύσας τῆς Συνόδου Νικαίας·
χαῖρε, ὁ καταπαύσας διωγµοὺς Ἐκκλησίας.

Χαῖρε, πιστῶν φρουρὸς ὁ ἀνύστακτος·
χαῖρε, ἡµῶν προστάτης καὶ ἔφορος.

Χαῖρε, τὸ κλέος ἀνάκτων ἐνθέων·
χαῖρε, τὸ εὖχος πιστῶν Χριστωνύµων·

Χαίροις, ζεῦγος πανάγιον.

Βλάστηµα τῆς Ἑλένης
εὐθαλές, Κωνσταντῖνε,

ὁ πρῶτος Χριστωνύµων ἀνάκτων,
Βυζαντίου προΐστωρ σεπτὸς
αὐτοκρατορίας, εὐσθενές, πέφηνας
καὶ εὐσεβείας πρόµαχος
ὁ πόθῳ µυστικῷ κραυγάζων·

Ἀλληλού8α.

Γ όνε τῆς Βιθυνίας
ἐν ∆ρεπάνῳ κατεῖδες

τὸ φέγγος τοῦ ἡλίου, Ἑλένη,
καὶ Κωνστάντιον, σοῦ τοῦ πατρὸς
ἐν ξενοδοχείῳ ταπεινῷ, ἄνασσα,
ἐγνώρισας, τοῦ τόκου σου
πατέρα· ὅθεν σοι βοῶµεν·

Χαῖρε, συνέσεως ἐκµαγεῖον·
χαῖρε, φρονήσεως θείας ἴον.

Χαῖρε, τῶν ἠθῶν τῶν χρηστῶν ἀνακτόριον·
χαῖρε, τῶν ἐχθρῶν τοῦ Σταυροῦ ὀλετήριον.

Χαῖρε, ὅτι ἐνουθέτησας θεαρέστως σὸν υἱόν·
χαῖρε, ὅτι κατηγλά8σας τὸν Χριστώνυµον λαόν.

Χαῖρε, ἐν ἀφανείᾳ ἡ πολιτευσαµένη·
χαῖρε, ἡ ἀπαθείᾳ κατακεκοσµηµένη.

Χαῖρε, πιστῶν βασιλίδων διάδηµα·
χαῖρε, σεµνῶν Χριστωνύµων ὡρά8σµα.
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Χαῖρε, Σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ ἡ εὑροῦσα·
χαῖρε, Θεὸν κατιδεῖν ἡ ποθοῦσα.

Χαίροις, πάνσεµνε Ἄνασσα.

∆ ύναµιν οὐρανόθεν
εἰληφυῖα, Ἑλένη,

ἐβάδισας ὁδὸν εὐσεβείας
καὶ ἀγάπῃ σου τῇ µητρικῇ
Κωνσταντίνου, τόκου σου σεπτοῦ, γέγονας
διδάσκαλος θεόσοφος
κραυγάζουσα ἐν εὐλαβείᾳ·

Ἀλληλού8α.

Ε ῎νδοξε Κωνσταντῖνε,
ψυχικῇ εὐτολµίᾳ

κοσµούµενος ἀνῆλθες βαθµίδας
τοῦ στρατοῦ καὶ µετὰ τὴν θανὴν
σοῦ πατρὸς ἐγένου Καῖσαρ τῆς ∆ύσεως,
δεικνὺς τοῖς ὑπηκόοις σου
συµπάθειαν τοῖς σοὶ βοῶσι·

Χαῖρε, ἰκµὰς ψυχικῆς ἀνδρείας·
χαῖρε, ψεκὰς τοῦ Θεοῦ σοφίας.

Χαῖρε, τῆς ἀπάτης εἰδώλων τὸ σύντριµµα·
χαῖρε, τῆς ἀγάπης Χριστοῦ τὸ ἑδραίωµα.

Χαῖρε, πάνσεπτον ὡρά8σµα βασιλέων εὐσεβῶν·
χαῖρε, τίµιον διάδηµα τῶν τῆς πλάνης νικητῶν.

Χαῖρε, ξίφος συγκόπτον τιµητὰς τῶν εἰδώλων·
χαῖρε, φάρος φωτίζων τοὺς χοροὺς Χριστωνύµων.

Χαῖρε, ἀνὴρ ἐν µάχαις ἀήττητος·
χαῖρε, λαµπτὴρ συνέσεως πάµφωτος.

Χαῖρε, Χριστοῦ Ἐκκλησίας φαιδρότης·
χαῖρε, ἐχθροῦ µισοκάλου ἡ τρῶσις.

Χαίροις, Ἄναξ χριστόφιλε.
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Ζήλῳ πολλῷ λαόν σου
κυβερνῶν, Κωνσταντῖνε,

κατέδειξας ἐνδόµυχον πίστιν
σὴν πρὸς εὔσπλαγχνον Λόγον Θεοῦ
πρακτικοῖς σου ἔργοις τοῖς ὑπηκόοις σου,
διακαιοσύνης πράξεσι
καὶ λόγοις ὁµονοίας κράζων·

Ἀλληλού8α.

Η ῎νεσε Κωνσταντῖνος,
ὁ υἱός σου, Ἑλένη,

ἀφάνειαν προσκαίρου σου βίου
καὶ κατέστησέ σε κοινωνὸν
τῆς αὐτοῦ εὐκλείας καὶ λαµπρὴν ἄνασσαν
ἀνέδειξε κραυγάζων σοι
φωνῇ βαθυσεβάστῳ ταῦτα·

Χαῖρε, ἐκ ῥίζης τιµίας ἄνθος·
χαῖρε, ἀγάπης Ὑψίστου στέφος.

Χαῖρε, πολιτείας µυράλειπτρον σώφρονος·
χαῖρε, ἀπαθείας λαµπτὴρ παµφαέστατος.

Χαῖρε, ἄνασσα θεόληπτε, Βυζαντίου χαρµονή·
χαῖρε, σέµνωµα τῆς πίστεως καὶ µητέρων καλλονή.

Χαῖρε, τῶν πενοµένων ἀρωγὸς καὶ προστάτις·
χαῖρε, χειµαζοµένων ταχινὴ παραστάτις.

Χαῖρε, δεινῶς καµνόντων ἀντίληψις·
χαῖρε, οἰκτρῶς στενόντων ἀνάψυξις.

Χαῖρε, υἱῶν τῆς ἀπάτης ἡ πτῶσις·
χαῖρε, πιστῶν Βασιλίδος ἡ ῥῶσις·

Χαίροις, πάνσεµνε Ἄνασσα.

Θ έλουσα τοῦ Κυρίου
τὸ πανάγιον ξύλον

Σταυροῦ εὑρεῖν, ὀλβία Ἑλένη,
προτροπῇ τοῦ κλεινοῦ σου υἱοῦ
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εἰς Σιὼν ἀφίκου τὴν σεπτήν, ἄνασσα,
καὶ ἤρξω θείου ἔργου σου
Θεῷ πανευλαβῶς βοῶσα·

Ἀλληλού8α.

Ι ῎σχυσας, Κωνσταντῖνε,
τοῦ Σταυροῦ τῇ δυνάµει

ἀπίστους θριαµβεῦσαι ἐν µάχαις,
ὃν κατεῖδες ἐν τῷ οὐρανῷ
θαυµαστῶς, θεόπτα βασιλεῦ, πάµφωτον
καὶ τοὺς πιστοὺς κατηύφρανας
βοῶντας εὐχαρίστῳ γλώσσῃ·

Χαῖρε, τοῦ Πνεύµατος µυστολέκτης·
χαῖρε, τῆς Χάριτος θεῖος δέκτης.

Χαῖρε, ψυχικῆς εὐτολµίας κυπάρισσος·
χαῖρε, θε8κῆς κοινωνίας ἡδύοσµος.

Χαῖρε, νίκης στήσας τρόπαιον συµµαχίᾳ τοῦ Σταυροῦ·
χαῖρε, δόξης θεῖον µέλαθρον ἐποφθεὶς τοῦ Λυτρωτοῦ.

Χαῖρε, ὁ σταυροφόρος Βυζαντίου προΐστωρ·
χαῖρε, ὁ θεοφόρος τῶν πιστῶν ἀντιλήπτωρ.

Χαῖρε, ἡγέτης σώφρων καὶ δίκαιος·
χαῖρε, ὀλέτης πάσης αἱρέσεως.

Χαῖρε, αὐγὴ ἡ σὴν δόξαν δεικνῦσα·
χαῖρε, πηγὴ ἡ ἀγάπην κιρνῶσα·

Χαίροις, Ἄναξ χριστόφιλε.

Κ ύµινον, Κωνσταντῖνε,
µυροβόλον ἀνδρείας

ἐτρόπωσας στρατὸν Μαξεντίου
καὶ εἰσῆλθες λαµπρὸς νικητὴς
εἰς τὴν Ῥώµην, ἄναξ, εὐσεβῶν πρόµαχε,
φωνῆς ὁ τῶν τιµώντων σε
ἀκούων τῶν πιστῶς βοώντων·

Ἀλληλού8α.
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Λάµπουσα θείῳ φέγγει
χαρµονῆς οὐρανίου

ἀνέσυρας ἐκ γῆς τῶν λαγόνων
τοῦ Κυρίου, Ἑλένη, Σταυρόν,
βασιλέων πάντων ἱερὸν τρόπαιον
καὶ πᾶσι περιπόθητον,
ὃν προσκυνοῦντες σοὶ βοῶµεν·

Χαῖρε, ἡ θεία βασιλοµήτωρ·
χαῖρε, τοῦ κόσµου ἡ παρακλήτωρ.

Χαῖρε, ταπεινώσεως ἔµπνουν θησαύρισµα·
χαῖρε, ἀναψύξεως κόσµου ἀµάρυγµα.

Χαῖρε, ὅτι πόθῳ ἤγειρας, µῆτερ ἔνθεε, Ναούς·
χαῖρε, ὅτι κατηγλά8σας Χριστωνύµων τοὺς χορούς.

Χαῖρε, Σταυροβουνίου τῆς Μονῆς ἡ δοµήτωρ·
χαῖρε, ἐµπεριστάτου νῦν λαοῦ ἡ συλλήπτωρ.

Χαῖρε, Μονῆς Ὀµόδους τὸ σέµνωµα·
χαῖρε, πηγῆς ἀφθίτου τὸ ἄντληµα.

Χαῖρε, Ναοῦ θεία κτίτωρ ἐν Πάρῳ·
χαῖρε, ἐµοῦ βοηθὸς ἐν τῷ βίῳ·

Χαίροις, πάνσεµνε Ἄνασσα.

Μῆτερ ἠγλα8σµένη,
µακαρία Ἑλένη,

Ναοὺς ἐν Βηθλεέµ, ἐν Χεβρῶνι,
ἐν Σιναίῳ, ἐν τῇ Ναζαρέτ,
ἐν τῇ νήσῳ Κύπρῳ, γεραρὰ ἄνασσα,
καὶ ἀλλαχοῦ ἐδόµησας
Κυρίῳ ἐκβοῶσα πίστει·

Ἀλληλού8α.

«Ν ίκα ἐν τούτῳ» εἶδες
τὸν Σταυρὸν τοῦ Κυρίου

ἐν µέσῃ µεσηµβρίᾳ φωσφόρον,
Κωνσταντῖνε, τὴν ἐπιγραφὴν
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φέροντα καὶ ἔµπλεως χαρᾶς ἔστησας
αὐτοῦ εἰς τύπον λάβαρον
καὶ ἔπιθες στρατόν σου κράζειν·

Χαῖρε, τῆς πλάνης ὁ καταλύτης·
χαῖρε, τῆς νίκης ὁ ἀρχηγέτης.

Χαῖρε, τῶν Ῥωµαίων ὁ ἄναξ ὁ µέγιστος·
χαῖρε, τῶν ἀπίστων ὁ πέλυξ ὁ δίστοµος.

Χαῖρε, ὅτι ἐθριάβευσας Μαξεντίου τὰς ὀρδάς·
χαῖρε, ὅτι κατηδάφισας ἀδικίας τὰς ἀρχάς.

Χαῖρε, τῶν Χριστωνύµων ὁ τοὺς δήµους εὐφράνας·
χαῖρε, τῶν Ἀποστόλων ὁ τὰς τρίβους βαδίσας.

Χαῖρε, Σταυρὸν ἰδὼν τὸν πανσέβαστον·
χαῖρε, λαὸν πιστὸν ἔχων σύµµαχον.

Χαῖρε, σφραγὶς πολιτείας ἐνδόξου·
χαῖρε, πυξὶς σταυροφόρου θριάµβου·

Χαίροις, Ἄναξ χριστόφιλε.

Ξ ῦλον Σταυροῦ τιµίου
τοῦ Σωτῆρος τοῦ κόσµου

παρώτρυνας εὑρεῖν σὴν µητέρα,
Κωνσταντῖνε, Ἑλένην, ζωῆς
τῆς ἀφθίτου κρήνην δαψιλῶς χέουσαν
τῆς ἀφθαρσίας νάµατα
τοῖς κράζουσιν ἐν εὐλαβείᾳ·

Ἀλληλού8α.

Ο ῎λβον ἐκ γῆς λαγόνων,
µακαρία Ἑλένη,

ἐξήγαγες ἰδίοις σου µόχθοις
εὐ8λάτου Κυρίου Σταυρόν,
τὸν δι’ Ἰουδαίων φθόνον κρυπτόµενον,
ὃν τοῖς πιστοῖς παρέδωκας
κραυγάζουσι φωναῖς αἰσίαις·
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Χαῖρε, ἡ ῥίζα τοῦ Κωνσταντίνου·
χαῖρε, ἡ δόξα Σταυροῦ τιµίου.

Χαῖρε, ταπεινώσεως λύχνος ἀείφωτος·
χαῖρε, τῆς εὑρέσεως Ξύλου ἡ πρόξενος.

Χαῖρε, εὔηχον ψαλτήριον φιλοπόνου ἀγωγῆς·
χαῖρε, θεῖον ἀνακτόριον ἰσαγγέλου βιοτῆς.

Χαῖρε, τῆς Τηλλυρίας ἡ ταχεῖα προστάτις·
χαῖρε, τῆς συµπαθείας καὶ ἀγάπης ὁ δείκτης.

Χαῖρε, Χριστοῦ κιθάρα τῆς πίστεως·
χαῖρε, Σταυροῦ εὑρέτις τοῦ Κτίσαντος.

Χαῖρε, ὑψίκοµος φοῖνιξ χαρίτων·
χαῖρε, πανεύοσµος κέδρος ἀγώνων.

Χαίροις, πάνσεµνε Ἄνασσα.

Πάντας, βασιλοµῆτορ,
τοὺς ἐν Τήλῳ οἰκοῦντας

παρώτρυνας οἰκῆσαι, Ἑλένη,
τὰς βορείας τῆς Κύπρου ἀκτάς,
ἅσπερ Τηλλυρίαν ἄχρι νῦν, ἄνασσα,
ἀποκαλοῦµεν µνήµην σου
γεραίρουσαν καὶ σοὶ βοῶσαν·

Ἀλληλού8α.

Ρ ῾είθροις τῶν σῶν ἱδρώτων
συνεκάλεσας, ἄναξ,

τὴν Σύνοδον Νικαίας τὴν Πρώτην,
τὴν τὸν Ἄρειον τὸν δυσσεβῆ,
Κωνσταντῖνε, ποίµνης τοῦ Χριστοῦ ῥήµασι
πανσόφοις ἀπελάσασαν
καὶ πίστει σοι βοῶσαν ταῦτα·

Χαῖρε, στεῤῥὸς εὐσεβείας στῦλος·
χαῖρε, λαµπρὸς Ὀρθοδόξων φάρος.

Χαῖρε, ὁ σεπτὸς βασιλεὺς καὶ εἰρήναρχος·
χαῖρε, ὁ σοφὸς ἀρχηγέτης τοῦ σύµπαντος.
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Χαῖρε, ὅτι πᾶσι πέφηνας ἄναξ εἰρηνοποιός·
χαῖρε, ὅτι πάντων γέγονας ἡ πρὸς Ὕψιστον ὁδός.

Χαῖρε, τοῦ Βυζαντίου ὁ πιστὸς αὐτοκράτωρ·
χαῖρε, τοῦ Χριστωνύµου τοῦ λαοῦ µονοκράτωρ.

Χαῖρε, Χριστοῦ ἀγάπης ὁµόζηλος·
χαῖρε, Αὐτοῦ εὐκλείας ὁ σύνοικος.

Χαῖρε, βαλβὶς τοῦ λαοῦ ὁµονοίας·
χαῖρε, παγὶς ζοφερᾶς διχονοίας.

Χαίροις, Ἄναξ χριστόφιλε.

Σ ύµπασα οἰκουµένη
καταστέφει σὴν µνήµην

τοῖς µύροις, Κωνστανῖνε, ᾀσµάτων
καὶ προσφεύγουσα σῇ ἀρωγῇ
καὶ σῇ µεσιτείᾳ πρὸς Χριστόν, εὔσπλαγχνον
ἡµῶν Θεὸν καὶ Κύριον,
κραυγάζει µελῳδίαις θείαις·

Ἀλληλού8α.

Τ είχισον σοὺς ἱκέτας
τοῦ Σταυροῦ τῇ δυνάµει,

Ἑλένη, ἐν Σιὼν ὃν εὑροῦσα
ἀνεκόµισας εἰς τὴν κλεινὴν
Βασιλίδα πόλεων πασῶν, ἄνασσα,
καὶ φρούρει καὶ περίσῳζε
τοὺς µέλποντας φαιδρῶς σοι ταῦτα·

Χαῖρε, ἡ ἅρπα χρηστοηθείας·
χαῖρε, ἡ αὔρα τῆς ἀφανείας.

Χαῖρε, ἡ τὰς χρείας πιστῶν θεραπεύσασα·
χαῖρε, ἡ χορείας πιστῶν κατευφράνασα.

Χαῖρε, ὅτι ἐναπέῤῥιψας σὰς µερίµνας πρὸς Θεόν·
χαῖρε, ὅτι ἀπεµώρανας ἀγωγῇ σου τὸν ἐχθρόν.

Χαῖρε, τοῦ Βυζαντίου βασιλὶς ἡ ὀλβία·
χαῖρε, τοῦ Θεανθρώπου ἡ ἀµνὰς ἡ τιµία.
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Χαῖρε, ὁδὸς εὐθεῖα σεµνότητος·
χαῖρε, σκηπτὸς κατὰ τοῦ ἀλάστορος.

Χαῖρε, τὸ πέλαγος τῆς σωφροσύνης·
χαῖρε, τὸ στέλεχος δικαιοσύνης·

Χαίροις, πάνσεµνε Ἄνασσα.

Υ ῞µνοις µελισταγέσιν
καὶ τερπνοῖς ἐφυµνίοις

τιµῶµέν σου τὴν πάντιµον µνήµην,
βασιλὶς Βυζαντίου κλυτή,
Κωνσταντίνου µῆτερ, τοῦ σεπτοῦ ἄνακτος,
Ἑλένη, καὶ γηθόµενοι
βοῶµεν τῷ ἰσχύσαντί σε·

Ἀλληλού8α.

Φῶς τοῦ Σταυροῦ τὸ θεῖον,
παραδόξως ὃν εἶδες

ἐν µέσῳ οὐρανοῦ, Κωνσταντῖνε,
κατεφώτισε βίον τὸν σὸν
καὶ σὴν βασιλείαν τὴν λαµπράν, Ἅγιε,
τῶν Ἀποστόλων σύσκηνε·
διό σοι ἐν χαρᾷ φωνοῦµεν·

Χαῖρε, ὁ λύχνος ἐζοφωµένων·
χαῖρε, τὸ φέγγος ἐσκοτισµένων.

Χαῖρε, βασιλέων σεµνῶν ἡ εὐπρέπεια·
χαῖρε, Ἀποστόλων πανσόφων συνέχεια.

Χαῖρε, ὅτι ἐγκαθίδρυσας βασιλείαν τοῦ Θεοῦ·
χαῖρε, ὅτι κατηδάφισας τὴν αὐθάδειαν ἐχθροῦ.

Χαῖρε, ὁ βασιλεύσας τοῦ Σταυροῦ τῇ δυνάµει·
χαῖρε, βίον λαµπρύνας Ἰησοῦ τῇ ἰσχύ8.

Χαῖρε, ὡς φῶς ἐκλάµψας αἰώνιον·
χαῖρε, σαφῶς νικήσας τὸν δόλιον.
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Χαῖρε, πιστῶν τῶν διώξεων παῦσις·
χαῖρε, ἡµῶν προβληµάτων ἡ λύσις·

Χαίροις, Ἄναξ χριστόφιλε.

Χαῖρε, τροπαιοφόρε
Κωνσταντῖνε, βοῶµεν,

ὁ νίκας τοῦ Σταυροῦ τῇ δυνάµει
κατ’ ἀπίστων ἐχθρῶν ἀγαγὼν
καὶ συντρίψας λύκους τῆς ὀρθῆς πίστεως
διὰ Συνόδου, Ἅγιε,
φωνούσης τῇ σεπτῇ Τριάδι·

Ἀλληλού8α.

Ψάλλοντές σου τοὺς πόνους
ἐν σῇ προβεβηκυίᾳ,

Ἑλένη, ἡλικίᾳ, θεόφρον,
πρὸς ἀνεύρεσιν τοῦ ἱεροῦ
καὶ τιµίου ξύλου τοῦ Σταυροῦ, πάνσεµνε,
σὴν µνήµην καταστέφοµεν
ψαλµοῖς καὶ ἐν χαρᾷ βοῶµεν·

Χαῖρε, Ὑψίστου ἡ ἐρασµία·
χαῖρε, τοῦ Λόγου ἀµνὰς ἁγία.

Χαῖρε, εὐποιΐᾳ τὸν βίον φαιδρύνασα·
χαῖρε, εὐσεβείᾳ σὸν τόκον κοσµήσασα.

Χαῖρε, στάθµη ἀγαθότητος καὶ Θεῷ καταφυγῆς·
χαῖρε, πύλη ὁσιότητος καὶ ἀµέµπτου βιοτῆς.

Χαῖρε, ἰσαποστόλων γυναικῶν κοσµιότης·
χαῖρε, τῶν βασιλίδων τῶν ἐνθέων λαµπρότης.

Χαῖρε, Ναῶν δοµήτωρ περίδοξος·
χαῖρε, λαῶν προστάτις ἀνύστακτος.

Χαῖρε, Χριστοῦ Ἐκκλησίας ἡ βάσις·
χαῖρε, ἐχθροῦ τῆς κακότητος παῦσις.

Χαίροις, πάνσεµνε Ἄνασσα.
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Ω ῏ πυξὶς εὐσεβείας,
θεοφόρε Ἑλένη,

σὺν τόκῳ σου σεπτῶ, Κωνσταντίνῳ, (ἐκ γ΄ )
καθιλέωσαι πᾶσιν ἡµῖν
µακαρίζουσί σε εὐλαβῶς πάντοτε
Ἐσταυρωµένον Κύριον,
ᾯ πίστει ἀκλινεῖ βοῶµεν·

Ἀλληλού8α.

Καὶ αὖθις τὸ Κοντάκιον.

Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερµάχῳ.

Τ ὸν βασιλέα Κωνσταντῖνον, τὸν πανένδοξον,
Σταυροῦ δυνάµει τοὺς ἀπίστους θριαµβεύσαντα,

καὶ Ἑλένην, µακαρίαν αὐτοῦ µητέρα,
τὴν εὑροῦσαν ἐν Σιὼν Σταυρὸν τὸν τίµιον,
ὡς ἀνάκτων σταυροφόρων εὔχη µέλψωµεν
ὕµνοις κράζοντες· Χαίροις, ζεῦγος πανάγιον.

∆ίστιχον.

Χαίρετε, Κωνσταντῖνέ τε καὶ Ἑλένη,
σὺν Νικηφόρῳ ἔκραξε Χαραλάµπης.
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